
 
 
 
 
 
 

 

DECRETO Nº 5833, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018 

 

Regulamenta a elaboração, as formas de 
apresentação, a tramitação e os prazos de validade 
do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV. 

 

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo inciso VIII do artigo 71 da Lei Orgânica do Município de 
Anchieta, e considerando a necessidade de regulamentar os procedimentos referente 
ao Estudo de Impacto de Vizinhança; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º A instalação de Empreendimentos de Impacto Urbano no Município de 
Anchieta está condicionada, conforme previsto no Plano Diretor Municipal, a 
aprovação, pelo Poder Executivo Municipal, do Estudo de Impacto de Vizinhança – 
EIV. 

 

§1º  Além dos empreendimentos previstos no Plano Diretor Municipal, pode o 
COMDUR - Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, dependendo da análise 
do caso, determinar que o empreendimento seja submetido à elaboração do EIV, nos 
termos do inciso III do artigo 167 da Lei Complementar Municipal nº 13/2006, podendo, 
inclusive, estabelecer tramitação processual mais célere.  

 

§2º As Secretarias envolvidas na análise e aprovação de projetos de construção 
poderão submeter para apreciação do COMDUR, os casos que sejam potenciais 
geradores de impacto urbano.  

 

Art. 2º O órgão responsável pela gestão da aplicação do Estudo de Impacto de 
Vizinhança no Município de Anchieta é a SEMAN - Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. 

 

Art. 3º O empreendedor interessado na instalação de Empreendimentos de Impacto 
Urbano ou Empreendimentos Especiais, assim definidos no Plano Diretor Municipal, 
deverá solicitar à Secretaria um termo de referência para a elaboração do EIV.  

 

§ 1º Para a emissão do termo de referência para elaboração do EIV, assim como sua 
avaliação para encaminhamento ao COMDUR, a SEMAN deverá solicitar a 
participação do Grupo Especial de Análise – GEA. 



 
 
 
 
 
 

 

§ 2 Após recebimento da solicitação, a SEMAN emitirá no prazo de até 20 (vinte) dias 
úteis o termo de referência para elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança. 

 

Art 4º Para a solicitação do termo de referência para a elaboração do Estudo de 
Impacto de Vizinhança o empreendedor deverá apresentar as seguintes informações: 

 

I - identificação do empreendedor, contendo: nome e razão social, CNPJ, e inscrição 
estadual e localização (Distrito, Município, Estado); 

 

II - planta de situação do imóvel, na escala 1/500, com indicação medidas de faces, 
área de terreno, endereço e número de inscrição imobiliária; 

 

III - caracterização do empreendimento contendo sua descrição e natureza, incluindo 
no mínimo: o uso a que será destinado, a área prevista de construção, o número de 
unidades e número de pavimentos. 

 

§ 1º. Em função das características específicas de cada empreendimento o órgão 
municipal competente poderá solicitar informações adicionais, além das contidas no 
caput do artigo. 

 

§ 2º. A solicitação de Termo de Referência para elaboração do Estudo de Impacto de 
Vizinhança-EIV, deverá estar devidamente assinada pelo empreendedor e conter 
todas as informações indicadas no caput deste artigo, sob pena de arquivamento do 
processo. 

 

§ 3º No caso do solicitante não ser proprietário do terreno onde deverá ser instalado 
o empreendimento, a solicitação de emissão do termo de referência deverá ser 
acompanhada de declaração do proprietário dando ciência e acordo para implantação 
do empreendimento. 

 

Art. 5º  A critério do empreendedor, a solicitação de termo de referência para EIV 
poderá ser acompanhada de apresentação de proposta de minuta de termo de 
referência, respeitadas as exigências mínimas contidas na legislação municipal. 

 

Art. 6º O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) deverá ser elaborado por 
profissionais habilitados e contemplar os aspectos positivos e negativos do 



 
 
 
 
 
 

empreendimento sobre a qualidade de vida da população residente ou usuária do 
local. 

 

Art. 7º O Termo de Referência a ser emitido será elaborado em função de cada tipo 
de empreendimento e das especificidades das áreas de inserção. 

Art. 8º O Termo de Referência será entregue ao empreendedor em 1 (uma) cópia em 
meio digital, e terá validade de um ano, devendo o empreendedor apresentar o Estudo 
dentro deste prazo. 

Art. 9º O Estudo de Impacto de Vizinhança deverá ser entregue em um volume 
impresso e uma cópia em arquivo digital contendo todos os mapas, documentos, 
planilhas eletrônicas, apresentações e demais elementos contidos no EIV, com 
extensões compatíveis com os sistemas adotados pela Municipalidade, contendo 
inclusive os formulários utilizados em todas as pesquisas efetuadas. 

Parágrafo Único. Os documentos em forma de texto deverão seguir basicamente a 
numeração contida no Termo de Referência, acrescida de um índice de seu conteúdo 
contemplando as numerações relativas às tabelas, figuras, mapas e demais dados 
que venham a ser acrescentados ao texto, bem como a numeração de páginas.  

Art. 10. Juntamente com o Estudo de Impacto de Vizinhança deverá ser apresentado 
um relatório síntese do estudo, elaborado de forma simples e objetiva, ilustrado por 
mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, traduzindo 
em linguagem acessível à população a compreensão do empreendimento e de suas 
interferências sobre o espaço de inserção. 

Art. 11. Após o recebimento do EIV a SEMAN terá o prazo de até 45 (quarenta e 
cinco) dias úteis para efetuar uma análise prévia do EIV com a participação do GEA e 
encaminhar ao empreendedor, caso necessário, dúvidas e questionamentos 
referentes ao conteúdo apresentado. 

§ 1º A resposta aos questionamentos deverá ser encaminhada a SEMAN, pelo 
empreendedor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de arquivamento 
do processo. 

 

§ 2º Poderão ser efetuados questionamentos referentes a cada EIV, por no máximo 
três vezes. 

 

§ 3º Após a terceira emissão de questionamentos, caso as exigências não venham a 
ser atendidas, o EIV será indeferido. 

 

§ 4º. O interessado poderá recorrer ao Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano contra o indeferimento, mediante justificativa fundamentada, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias. 



 
 
 
 
 
 

Art. 12. Cumpridas as exigências, a SEMAN, terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias 
úteis para a análise fundamentada do EIV e realização de Audiência Pública, 
conforme previsão contida no Plano Diretor Municipal. 

 

Parágrafo único: As despesas necessárias à realização da audiência pública serão 
assumidas diretamente pelo empreendedor responsável pelo empreendimento objeto 
do Estudo de Impacto de Vizinhança. 

Art. 13. Após a Audiência Pública, a SEMAN terá o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para emitir o parecer conclusivo sobre o EIV com as medidas mitigadoras, 
corretivas e compensatórias, encaminhando-o para aprovação do COMDUR. 

 

§ 1º Para melhor avaliação pelo COMDUR, o EIV deverá ser apresentado pela 
SEMAN na reunião plenária. 

 

§ 2º Após aprovação do EIV, o Poder Executivo Municipal deverá exigir do 
empreendedor a execução de medidas mitigadoras, corretivas e compensatórias 
capazes de eliminar e reduzir os impactos urbanos, a geração de incomodidades e as 
interferências provocadas pela implantação do empreendimento. 

 

§ 3º A execução das medidas mitigadoras, corretivas e compensatórias poderá ser 
efetuada diretamente pelo empreendedor e caso a compensação seja pecuniária, 
poderá ser depositada em conta específica.  

 

§ 4º Na hipótese de evidente impossibilidade de eliminação e minimização dos 
impactos urbanos, geração de incomodidade e interferências no tráfego após as 
análises e discussões públicas sobre o empreendimento, o Poder Executivo Municipal 
junto com o COMDUR deverá recusar a aprovação da implantação do 
empreendimento. 

 

Art. 14. O Estudo de Impacto de Vizinhança terá validade de 1 (um) ano a partir da 
data da publicação da Resolução do COMDUR que o aprovou, devendo o interessado, 
dentro deste prazo, formalizar a solicitação de Alvará de Aprovação para o respectivo 
projeto arquitetônico.   

 

§ 1º A aprovação do empreendimento ficará condicionada à assinatura de Termo de 
Compromisso pelo interessado, em que este se compromete a arcar integralmente 
com as despesas decorrentes da execução das medidas mitigadoras, corretivas e 
compensatórias previstas no § 2º do artigo 13 deste decreto de regulamentação e 
outras exigências apontadas pelo Poder Executivo Municipal, antes da finalização do 
empreendimento. 

 



 
 
 
 
 
 

§ 2º Quaisquer alterações das características do empreendimento constantes do EIV 
implicarão em nova análise por parte da a SEMAN, podendo inclusive vir a demandar 
a elaboração de um novo EIV. 

 Art. 15. O Certificado de Conclusão da Obra e o Alvará de Funcionamento só serão 
emitidos mediante assinatura do Termo de Compromisso. 

 

Parágrafo único. No caso do descumprimento do Termo de Compromisso pelo 
empreendedor, o município deverá adotar medidas cabíveis. 

 

  Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. 

 

Anchieta/ES, 19 de Setembro de 2018. 

 

 

FABRÍCIO PETRI 

PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA 

 

 

 


