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DECRETO N° 

DO ESPÍRITO 

PREFEITURA DE 
27 ,}42,694/0001-58 

e 
,arovidências_ 

e dá outras 

O prefeito Municipa~ de Anchieta, Estado do Espiríto Santo, no uso das at:~ibu!cões que 
lhe sãd"'éonferidas pelo inciso V! H do A.rt ?'l da Lei. Orgânica Municipal e: - · 

/ Considerando que o município está enfrentando uma fon:e crise 
econômica decorrente de paíalísação das atividades da 
SAMARCO e da crise nacional; 

/ Considerando que são inúmeros os estabelecimentos comerciais vazios, 
deixando um cenário de crescente desemprego e baixa esti:':la na. 
população; 

/ Considerando que há uma queda exponencial de receita do 'm'"'"' 
/ Considerando que é preciso interromper esse cido e voltar a crescer·. 
-/ Considerando que, sem desprezar novas oportunidades, é fundamentai 

prestigiar e fomentar a expansão das atividades que cornpõem as 
vocações da cidade de Anchieta; 

DECRETA: 

Art 1° Fica criado o PROGRA.I\i!A "ANCHIETA CR!tniVA ':: 
EMPREENDEDORA" com os seguintes objetivos: 

L /\trair novos empreend\mentos aue contribuar.n pars. o desenvolvimento eccnômlco de 
1\nchleta; 
!L fncentiva:- a formalização de empreendedores p:Jpu(ares; 
HL Promover a indusão socia[; 
~V" Promover a diversificação e o incrernento da ativldade econômica; 
\/" C:-iar- um ambiente favorável a geração de emprego e renda no Munidp!o; 
VL Me~horar o ambiente empresarial com estímulos a novos negócios; 
V! L Críar incentivos flscais diretos a empreendedores; 
VHL Aumentar a arrecadação mun(dpa!; 
lX~ ()ferecer suporte técnico, gerencia:, acesso 2 novas tecnotogiãs e 
co;-nplernentar ao empreendedor; 
X. Promover 2 desburocratização dos processos admlnistraüvos; · 

Fomentar o estudo do empreen.cedorismc no cur:icuio da rede munidpa; de "ncoic'n 

XH. Ser Jeconhecids corno uma c·rdade Empreendedora e Criativa. 

ArL 2° O Proararr:a .;_;ANCt-HETJ';, CRli\T!V.4. E EMPREENDEDORA" será. 
constituído pelos segui~tes Projetos e respectivos Grupos de Trabalho (GT): 

L PROJETO "'iNCENTiVAR'': Pretende criar ':ncentivos fiscais e estímulos econômicos 
diretos a empreendedores (multissetorials) objetívando o aquedmento econômico do 
município, propondo. lels e programas espedficos para iniciativas de 1ncvação_ 
fomentando a geração àe emprego e renda em P"'ncn\eta, com o· seguinte 
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a. Dirceu Porto de Mattos 
b. Ma1-cos Kneip Navarro 
c. Leonardo _Antônio Abrantes 
d. Aquiles José dos S8J;Itos 
e. Leonardo Antunes Assad 

lL PROJETO "EMPREENDER'1
: Propõe a criação de um Fundo para concessão e 

crédito produtlvo a mlcroempreendedores. autônomos e cooperativas, v1san o 
incentlvar a geração de ocupação e renda 'sntre- os empreendedores do municíp o, 
apoiando e fortalecendo a economia local; tendo como GT os seguintes membros: 
a. Marcos Knelp Navarro 
b. Dirceu Porto de Mattos 
c. Simone Battestin 
d. Adéíia Maria Souza 
e. Leonardo Antunes Assad 

Ht PROJETO 1"CRIARTE 11
: Pretende auxiliar micro e pequenas empresas nascentes ou 

que estejam em operação, que tenham corno prlncipai característica a ofeJia de 
produtos e s8rvjços no mercado com significativo grau de inovação, oferecendo suporte 
técnico, gerenciai, acesso a novas tecnologias e formação complementai ac 
empreendedor, diversificando, desta forma, a matdz econômica do município, como GT 
assim constituído: 
a Marcos Kneip Navarro 
b. Sandro-de kevedo Aipholrn 
c. Car!os Manoel Gratex Ribeiro 
d. Sandra Loyola Santana 
e. Shátyra de Meio Bortolottl 

IV. PROJETO "ANCHIETA MAIS . ampliar a transparência dos atos 02 gestão 
e promover a desburocrat(zação dos procesSos administrativos re!aclonados a licenças, 
emissão de alvarás, abertura de empresas, recolhlmentc de impostos e taxas, -dentre 
outros, buscando modernização e nleihoda da prestação de serviços às empresas, à 
socledade civil Oíganizada e aos cidadãos em geral, com o seguinte GT: 
2. Sandro de Azevedo Alphoim 
b. J\nd:é Lulz dos Santos 
c. Marcos Kneip Navarro 
d. Rôrnulo Rigo Ramos 
e. Rozinere Bernardi 
f. Josiane dos Santos 
g. Juiiane Augusta Dilly Alves 
h. Shátyra de Melo Bortolottl 

V. PROJETO EMPREENDEDORA" 
empreendedoíis·rr,o no currículo do sistema 

Almeja fomentar o estude de 
ensino, desenvoivenc\o U'"' 

trabalhando habUidades e 
de projetos e er:lpresct 

cem o murdo elo trabalho s d2 

ensino mais crlativo. formando pessoas com rr:ais ini;:ia;:h:é 
estratégias para planejamento, construção 
integrando os con 1,Jeç\mer~tos técnlcos e ·::::lent::;ccs 
prcduçãc. com o seguinte GT: 



a. Janinha Gerke de Jesus 
b. Sheila Mezadri Mulinari 
c. Marcos Kneip Navarro 
d. Va!ber José Saiarlni 
e. Eira Crisney Zuqui 

·i':'i 

f. Eliane Marconcini Silva Gozzer 
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PROJ&TO "MA!S Objetiva a atualização da )eg\slação do ISS, iPTU, 
Lei Gerai e outras medidas necessárias ao incremento da arrecadação co:-r, 
o seguinte GT: 
a. Dirceu Porto de Mattos 
b. Marcos Knetp Navarro 
c. Tereza María Chamoun Merfzio 
d. Rômulo Rigo Ramos 
e. Rozinere Bernardi 
f. Geovani 8jssa Meriguete 

VIL PROJETO "ANCHIETA AMIGA DO IDOSO" Almeja criar uma ambiência municipal 
favorávei e atrativa ao nicho da "terceira idade" e, consequentemente melhorando a vida 
de toda a sociedade, com GT assim· consütu[do: 
a. ...:.,o:éiia fiJ1aría Souza 
b Emanuela Santos More!! 

Fernando f\1árcfo Araújo Dutra 
c:. Francella da Cunha Adolfo 
e. t\ngela Maria dos Santos Florentino 
r. José Marcos Guartolini 

VIII. PROJETO "QUATRO - ReaJizar estudos de viabílidade econômica 
e apresentar uma proposta anua! de eventos de negócios, turísticos, sociais, cuiturais e 
esportlvos sustentáveis a serem realizados 2/ou apoiados pela administraçãO públlca 
municipal, com objetlvo de reduzir custos, aume'ntar a rotatlvidade turístlca, gerar 
emprego e renda durante todo o ano, ·corn o seguinte GT; 
a. Marcos Kneip Navarro 
b Edson Vando Souza 
c_ Joatan Luiz Rosa 
G. Renan Alves Nogueira 
e. Ruben Dario Gajardo Veja 
f Eliane Marconcinl 3i!va Gozzer 
g_ Shátyra de Melo Bortol_ott 

!X, PROJETO "ANCHiETA EM REDE"- Es'udar c; viab!!idade ds 
administr2ção ~ ::;esscas físicas ou 
vc\untari,ado, rnelho;-ias e u:':lização rP!Yrr,n:;,r,~ 

espaços Jn.stituôona.is s 
a_ Sand~:-, ::is .Azevedc /\iphoim 
b. Pau'1a Louzada 1\ila:(r:s 
c Le::-J,'\a::·do -Santlago 
d. Cláudia Simões Cardoso 
e. Adélia Maris Sou~s 



L Dirceu de Souza Cetto 
g. Marcos Kneip Navarro 

X, MAIS VERDE''- Priorizar a aolicaoão dos recursos 
dispo::iveis para (nvestimen"tos nas Á:eas de Proteção AmbienÍal (ÃPA's), promover a 
proteção dos ecossistemas e transformar espaços natura1s em destinos turist1cos 8'0 

:o das as estações gerando renda e oportunidades de emprego, com o seguinte -ST: 
a. ,Jéssioo l'v1artins. de Freitas 
b. Pau\2 Louzada Ma:ilns 
c. f\manda P~mentel Ceccon 
d. Geovani B~ssa Medguete 
e. :\1arcos Kneip Navarro 

Art 3° A coordenação dos respectivos Grupos de Traba1hos caberá sempre ao 'v'"' 0 "'' 

indicado nas respectivas alfneas. 

Trabalho: 
L Pesquisar, estudar vlabil!dade, discutir com os segmentos específicos de cada projeto 
e apresentar proposta ao Executlvc Mun)clpal para os respectivos temas, até 20 de 
dezembro do corrente a.no; 
JL Eiaborar o Plano de Ação! Projetos_ de Decretos e demais \nstrumentos 
necessários a imp!antação das mec{ldas propostas em cada Projeto, até o fina! do 'i 0 

quadrírnestre de 2018; 
!!L .Acompanhar e coordenar a execução das medidas propostas . 

. t.i,rt" -5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
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DECRETO N° 5873, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2019. 

Nomeia Grupos de Trabalho do 
Programa 11Anchieta Criativa e 
Empreendedora". 

O prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII do Art. 71 da Lei Orgânica 
Municipal e observando o que consta do decreto n° 5740/2017. 

DECRETA: 

Art. 1° Os Grupo de trabalho dos Projetos que compõem o PROGRAMA 
"ANCHIETA CRIATIVA E EMPREENDEDORA" são constituídos pelos 
seguintes membros: 

I. PROJETO "INCENTIVAR": 
a. Dirceu Porto de Mattos 
b. Marcos Kneip Navarro 
c. Leonardo Antônio Abrantes 
d. Aquiles José dos Santos 
e. Leonardo Antunes Assad 

11. PROJETO "EMPREENDER": 
a. Marcos Kneip Navarro; 
b. Dirceu Porto de Mattos; 
c. Simone Battestin; 
d. Adélia Maria Souza; 
e. Leonardo Antunes Assad; 

111. PROJETO "CRIARTE": 
Marcos Kneip Navarro; 
a. Sandro de Azevedo Alphoim; 
b. Ana Mara Rodrigues; 
c. Sandra Loyola Santana 
d. Vanderleia Luiz Siqueira RangeL 

IV. PROJETO "ANCHIETA MAIS FÁCIL" 
a. Sandro de Azevedo Alphoim; 
b. Jorge Altamir Machado; 
c. Marcos Kneip Navarro; 
d . Rômulo Rigo Ramos; 
e. Rozinere Bernardi; 
f. Josiane dos Santos; 
g. Juliane Augusta Dilly Alves 
h. Vanderleia Luiz Siqueira RangeL 

) 
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V. PROJETO "EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA" 
a. Márcia Gonçalves Azevedo; 
b. Sheila Mezadri Mulinari ; 
c. Marcos Kneip Navarro; 
d. Valber José Salarini ; 
e. Eira Crisney Zuqui; 
f. Eliane Marconcini Silva Gozzer. 

VI. PROJETO "MAIS RECEITA" 
a. Dirceu Porto de Mattos; 
b. Marcos Kneip Navarro; 
c. Ana Claudia Cruz de Souza; 
d. Rômulo Rigo Ramos; 
e. Rozinere Bernardi; 
f. Geovani Bissa Meriguete. 

VIl. PROJETO "ANCHIETA AMIGA DO IDOSO" 
a. Marcos Kneip Navarro; 
b. Emanuela Santos Moreli; 
c. Fernando Márcio Araújo Dutra; 
d. Franceila da Cunha Adolfo; 
e. Angela Maria dos Santos Florentino; 
f. José Marcos Guaitolini. 

VIII. PROJETO "QUATRO ESTAÇÕES" 
a. Eliane Marconcini Silva Gozzer; 
b. Edson Vando Souza; 
c. Bruna Premoli Miranda; 
d. Renan Alves Nogueira; 
e. Renan Leo Paiva; 
f. Marcos Kneio Navarro; 
g. Joelma Candido Marciel De Nadai. 

IX. PROJETO "ANCHIETA EM REDE" 
a. Sandro de Azevedo Alphoim 
b. Paula Louzada Martins 
c. Leonardo Santiago 
d. Cláudia Simões Cardoso 
e. Adélia Maria Souza 
f. Dirceu de Souza Cetto 
g. Marcos Kneip Navarro 

X. PROJETO "ANCHIETA MAIS VERDE" 
a. Sandro de Azevedo Alphoim; 
b. Paula Louzada Martins; 
c. Amanda Pimentel Ceccon; 
d. Geovani Bissa Meriguete; 
e. Marcos Kneip Navarro. 
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Art. 3° A coordenação dos respectivos Grupos de Trabalhos caberá sempre ao 
primeiro indicado nas respectivas alíneas. 

Art. 4° Para atender os objetivos propostos em cada Projeto compete aos 
Grupos de Trabalho: 
I. Pesquisar, estudar viabilidade, discutir com os segmentos específicos de cada 
projeto e apresentar proposta ao Executivo Municipal; 
11. Atualizar o Plano de Ação dos respectivos Projetos; 
111. Acompanhar e coordenar a execução das ações propostas. 

Art. 5°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se, Registre-se e cumpra-se. 

Anchieta, 07 de fevereiro de 2019. 

I 
PREFEITO MUNICIPAL DE"ANCHIETA 
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LEI No 1315, DE 27 DE AGOSTO DE 2018 

Institui a Lei Geral Municipal do Microempreendedor 
Individual, da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte em observância à Lei Complementar 
Federal n° 12312006 e suas alterações, revoga a Lei 
Municipal n° 518, de 13 de agosto de 2006, e dá outras 
providências. 

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1°. Esta Lei regulamenta o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido 
assegurado ao Microempreendedor Individual - MEl, Microempresa - ME e Empresa de 
Pequeno Porte- EPP, em consonância com o artigo 146, inciso 111, alínea "d", o artigo 170, 
inciso IX, e o artigo 179, todos da Constituição Federal e da Lei Complementar Federal n° 
123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, no âmbito do Município de Anchieta/ES. 

Art. 2°. Esta Lei estabelece normas relativas a: 
I - incentivos fiscais e ao enquadramento e tratamento tributário dispensados às 
microempresas, às empresas de pequeno porte e aos microempreendedores individuais; 
11 - inovação tecnológica e à educação empreendedora; 
111 - associativismo e às regras de inclusão; 
IV - incentivo à geração de empregos; 
V - incentivo à formalização de empreendimentos; 
VI - unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas; 
VIl - simplificação, racionalização e uniformização dos requisitos de segurança sanitária, 
metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios, para fins de registro, legalização 
e funcionamento de empresários e pessoas jurídicas, inclusive, com a definição das atividades 
de risco considerado alto; 
VIII - simplificação dos processos de abertura, alterações e baixa de inscrição; 
IX - regulamentação do parcelamento de débitos municipais de qualquer natureza; 
X- preferência nas aquisições de bens e serviços pelos órgãos públicos municipais, inclusive 
em licitações. 

Art. 3°. Fica criado o Comitê Gestor Municipal, que gerenciará o tratamento diferenciado e 
favorecido às microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores 
individuais de que trata o art. 1 o desta Lei, com as competências a seguir especificadas: 
I - coordenar as parcerias necessárias para atender as demandas específicas decorrentes 
dos capítulos da Lei Geral Municipal; 
11- coordenar e gerir a implantação da Lei Geral Municipal; 
111 - orientar e assessorar a formulação e coordenação da política municipal de 
desenvolvimento das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor 
individual; 
IV - acompanhar as deliberações e os estudos desenvolvidos no âmbito do Fórum 
Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e do Fórum Estadual da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; 
V- sugerir e/ou promover ações de apoio ao desenvolvimento da microempresa e da empresa 
de pequeno porte local ou regional; 
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-gerenciar e/ou assessorar o Órgão Facilitador, quando da sua criação; 
VIl - promover encontro com entidades envolvidas com o objetivo de fomentar e discutir as 
questões relativas às MPEs. 
§ 1°. Com o objetivo de viabilizar o tratamento diferenciado e favorecido às MPEs, o Comitê 
Gestor Municipal poderá garantir a formulação de políticas relacionadas aos temas previstos 
no art. 2° desta Lei. 
§ 2°. O Comitê Gestor Municipal reger-se-á pelos princípios da oralidade, informalidade e 
celeridade, pelo debate prévio dos textos de suas propostas, para posterior encaminhamento 
ao Executivo, da seguinte forma: 
I - projeto de lei ou recomendação, quando houver consenso entre os membros do Comitê; 
11 - relatório, fixando os pontos de convergência ou divergência, quando não houver consenso 
entre os membros do Comitê; 
§ 3°. As funções de membro do Comitê Gestor não serão remuneradas, sendo consideradas 
como relevantes serviços prestados ao Município. 
§ 4°. As reuniões do Comitê deverão ser relatadas em atas. 

Art. 4°. O Comitê Gestor Municipal, será presidido por Representante do Poder Executivo 
Municipal, podendo ser composto por representantes do Poder Executivo, do Poder 
Legislativo e outros, devendo ser regulamentado por Decreto, no prazo de 30 (trinta) dias, 
com nomeação feita através de Portaria. 

CAPÍTULO 11 
DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Art. 5°. Considera-se Microempreendedor Individual, para efeitos desta lei , o empresário 
individual que se enquadre na definição do art. 966 da Lei Federal n° 10.406, de 1 O de 
janeiro de 2002 - Código Civil ou o empreendedor que exerça 
as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, 
que tenha auferido receita bruta até o limite fixado na legislação, 
que seja optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de 
optar pela sistemática prevista na Lei Complementar n° 123/2006. 
Parágrafo Único. A teor do § 3°, do artigo 18-E da LC 123/2006, introduzido pela LC 
147/2014, o MEl é modalidade de microempresa, sendo vedado impor restrições ao MEl 
relativamente ao exercício de profissão ou participação em licitações, em função da sua 
respectiva natureza jurídica. 

Art. 6°. Para os efeitos desta Lei, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno 
porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 
responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n° 10.406, de 1 O 
de janeiro de 2002 (Código Civil) , devidamente registrados no Registro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos moldes previstos na Lei 
Complementar N° 123/2006 e suas alterações. 

Art. 7°. Aplica-se ao produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar conceituado na Lei n° 
11.326, de 24 de julho de 2006, com situação regular na Previdência Social e no Município 
que tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata o inciso 11 do caput do art. 3° 
o disposto nos arts. 6° e 7°, nos Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo XI e no Capítulo XII 
da Lei Complementar 123/2006, ressalvadas as disposições da Lei n° 11.718, de 20 de junho 
de 2008. 
Parágrafo Único. A equiparação de que trata o caput não se aplica às disposições do 
Capítulo IV da Lei Complementar 123/2006. 

f 
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8°. Os dispositivos desta Lei, com exceção dos dispostos no Capitulo IV da Lei 
Complementar 123/2006, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de pequeno 
porte e equiparadas, assim definidas nos artigos 5°, 6° e 7°, ainda que não enquadradas no 
regime tributário do Simples Nacional, por vedação ou por opção. 

CAPÍTULO 111 
DA INSCRIÇÃO E DA BAIXA 

Seção I 
Da Inscrição, do Alvará e da Baixa 

Art. 9°. Todas as Secretarias e órgãos públicos municipais envolvidos no processo de 
inscrição e baixa das personalidades jurídicas constituídas na forma de Microempreendedor 
Individual, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte observarão a unicidade do processo 
de registro e de legalização, devendo para tanto, articular as competências próprias com 
aquelas dos demais órgãos de outras esferas envolvidas na formalização empresarial, 
buscando em conjunto compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade 
de exigências e garantir a linearidade do processo da perspectiva do usuário. 
§ 1°. O Poder Executivo editará norma estabelecendo os prazos, para que as Secretarias e 
Órgãos competentes do Município façam análise necessária, para solicitações de abertura, 
alteração ou baixa de inscrição municipal. 
§ 2°. A Administração Municipal poderá firmar convênio com outros órgãos para adesão ao 
cadastro sincronizado ou banco de dados, buscando padronização nas informações 
constantes nos cadastros de contribuintes. 

Art. 1 O. Ressalvados os aspectos tributários, toda nova obrigação que atinja as 
microempresas e empresas de pequeno porte deverá apresentar, no instrumento que a 
instituiu, especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para 
cumprimento. 

Art. 11. O Município de Anchieta poderá adotar documento único de arrecadação das taxas 
referentes a aberturas das microempresas e empresa de pequeno porte. 
§ 1°. Ficam reduzidos a O (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à 
inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e 
procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor 
Individual, incluindo os valores referentes a taxas relativas aos órgãos de registro e de 
licenciamento municipais. 
§ 2°. No que tange à fiscalização regular de funcionamento do Microempreendedor Individual, 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte aplicar-se-á o previsto no Código Tributário 
Municipal. 
§ 3°. O agricultor familiar, definido conforme a Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006, e 
identificado pela Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP física ou jurídica, bem como o MEl 
e o empreendedor de economia solidária ficam isentos de taxas e outros valores relativos à 
fiscalização da vigilância sanitária. 

Art. 12. Fica vedado às concessionárias de serviço público o aumento das tarifas pagas pelo 
MEl por conta da modificação da sua condição de pessoa física para pessoa jurídica. 

Art. 13. As Secretarias e órgãos municipais, dentro de sua área de competência para resposta 
à consulta prévia referente à abertura de nova empresa ou alteração de dados das empresas 
cadastradas no município, deverão se basear na legislação municipal, principalmente em 
relação ao disposto no Plano Diretor Municipal- PDM. 
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0
• O Município de Anchieta permitirá que o Microempreendedor Individual, a Microempresa 

e Empresa de Pequeno Porte exerçam suas atividades em endereço residencial, desde que 
não exerçam atividade considerada de risco, conforme definido em regulamento, obedecendo 
às normas relativas à atividade exercida. 
§ 2°. O exercício das atividades do Microempreendedor Individual, da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte em endereço residencial implicará, automaticamente, autorização 
à autoridade municipal para realizar os procedimentos fiscalizatórios pertinentes, não 
configurando, em absoluto, violação de domicílio. 
§ 3°. O exercício das atividades do Microempreendedor Individual, da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte em endereço residencial não implicará em cobrança de Imposto 
Predial Territorial Urbano- IPTU como se imóvel comercial fosse, exceto nos casos em que 
houver a descaracterização do imóvel enquanto residencial, hipótese em que será procedido 
o desmembramento. 
§ 4°. A tributação municipal do Imposto Predial Territorial Urbano- IPTU deverá assegurar 
tratamento mais favorecido ao MEl para realização de sua atividade no mesmo local em que 
residir, mediante aplicação da menor alíquota vigente para aquela localidade, seja residencial 
ou comercial , nos termos da lei, sem prejuízo de eventual isenção ou imunidade existente. 
§ 5°. A permissão contida no parágrafo 1° não será aplicada, em hipótese alguma, para as 
atividades em que o grau de risco seja considerado alto, conforme previsto na legislação do 
Município. 
§ 6°. A emissão do Alvará de Localização e Funcionamento Provisório deverá ser expedido 
imediatamente à solicitação para Microempreendedor Individual e em até 10 (dez) dias úteis 
para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que a atividade seja de baixo risco 
e que tenha atendido à consulta prévia de que trata o caput deste artigo. 
§ 7°. Em caso de a atividade ser de baixo risco, o Alvará de Localização e Funcionamento 
Provisório do Microempreendedor Individual, da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte terá validade de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de se tornar Alvará de 
Funcionamento Definitivo caso não seja cancelado, nos termos do Parágrafo Único do art. 22 
desta Lei, por autoridade municipal competente. 

Art. 14. Consideram-se atividades de alto risco, além das previstas na classificação adotada 
pelo Município, as que sejam prejudiciais ao sossego público, tragam risco ao meio ambiente, 
ou ainda, que contenham entre outros: 
I - material inflamável; 
li - aglomeração de pessoas; 
111 - possam produzir nível sonoro superior ao estabelecido em Lei; 
IV - material explosivo; 
V - área de risco, classificadas pela Defesa Civil. 

Art. 15. Os requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção 
contra incêndios, para os fins de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, 
deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos envolvidos na 
abertura e fechamento de empresas, no âmbito de suas competências. 
§1°. Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas que sejam 
responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento realizarão vistorias 
após o início de operação do estabelecimento, quando a atividade, por sua natureza, 
comportar grau de risco compatível com esse procedimento. 
§ 2°. Fica facultada à Administração Pública Municipal estabelecer visita conjunta dos órgãos 
municipais no ato de vistoria para abertura e ou baixa de inscrição municipal, quando for o 
caso. 

Art. 16. A baixa não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados impostos, 
contribuições e aplicadas as respectivas penalidades decorrentes da simples falta de 
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recolhimento ou da prática de outras irregularidades, desde que comprovadas e apuradas em 
processo administrativo ou judicial e praticadas pelos empresários, pelas microempresas, 
pelas empresas de pequeno porte ou por seus sócios ou administradores, reputando-se como 
solidariamente responsáveis, em qualquer das hipóteses referidas neste artigo, os titulares, 
os sócios e os administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores ou 
em períodos posteriores. 
§ 1°. Os titulares ou sócios também são solidariamente responsáveis pelos tributos ou 
contribuições que não tenham sido pagos ou recolhidos, inclusive multa de mora ou de ofício, 
conforme o caso, e juros de mora. 
§ 2°. A fim de viabilizar a baixa da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do 
Microempreendedor Individual, o Município poderá proceder a transferência de eventuais 
débitos existentes perante a Receita Municipal para o CPF - Cadastro de Pessoa Física do(s) 
sócio(s) ou Microempreendedor Individual, emitindo, assim, Certidão Negativa de Débitos 
Municipais. 

Art. 17. Considerando que o Município de Anchieta possui regu lamentação propna de 
classificação de risco e o respectivo processo simplificado de inscrição e legalização, em 
conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e com as resoluções do CGSIM, o MEl 
poderá ter sua inscrição automaticamente cancelada após período de 12 (doze) meses 
consecutivos sem recolhimento ou declarações, independentemente de qualquer notificação, 
devendo a informação ser publicada no Portal do Empreendedor, na forma regulamentada 
pelo CGSIM. 

Art. 18. Fica autorizado o Município a promover a remissão dos débitos decorrentes do valor 
previsto na alínea c do inciso V do § 3° do artigo 18-A da LC 123/2006 inadimplidos pelo 
Microempreendedor Individual - MEl. 

Art. 19. As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no cumprimento de 
obrigações acessórias para com os órgãos e entidades municipais, quando em valor fixo ou 
mínimo, e na ausência de previsão legal de valores específicos e mais favoráveis para MEl, 
microempresa ou empresa de pequeno porte, terão redução de: 
I- 90% (noventa por cento) para os MEl; 
11 - 50% (cinquenta por cento) para as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte 
optantes pelo Simples Nacional. 
Parágrafo Único. As reduções de que tratam os incisos I e 11 do caput não se aplicam na: 
I- hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização; 
11 - ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação." 

Art. 20. A classificação de baixo grau de risco permite ao empresário ou à pessoa jurídica a 
obtenção do licenciamento de atividade mediante o simples fornecimento de dados e a 
substituição da comprovação prévia do cumprimento de exigências e restrições por 
declarações do titular ou responsável. 

Art. 21. Esta Lei não exime o contribuinte de promover a regularização perante os demais 
órgãos competentes, assim como nos órgãos fiscalizadores do exercício profissional. 

Seção 11 
Do Alvará de Localização e Funcionamento 

Art. 22. Nenhum estabelecimento comercial, industrial, de prestação de serviços ou de outra 
natureza poderá se estabelecer ou funcionar sem o Alvará de Localização e Funcionamento, 
que atestará as condições do estabelecimento concernentes à localização, à higiene, à saúde, 
à ordem, aos costumes, ao exercício de atividades dependentes de concessão, permissão ou 
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a rização do Poder Público, à tranquilidade pública, ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos, à garantia do cumprimento da legislação urbanística, observado o 
seguinte: 
I - quando o grau de risco da atividade não for considerado alto, conforme definido em 
regulamento, será emitido Alvará de Localização e Funcionamento Provisório, que permitirá 
o início de operação do estabelecimento imediatamente após o ato de registro; 
11 - sendo o grau de risco da atividade considerado alto, a licença para localização e 
funcionamento será concedida após a vistoria inicial das instalações consubstanciadas no 
alvará, decorrente das atividades sujeitas à fiscalização municipal nas suas zonas urbana e 
rural, mediante o recolhimento da respectiva taxa. 
Parágrafo Único. O Alvará de Funcionamento Provisório será cancelado se após a 
notificação da fiscalização orientadora não forem cumpridas as exigências estabelecidas pela 
Administração Municipal, nos prazos por ela definidos. 

Art. 23. Depois de cumpridas todas as exigências, a Administração Municipal substituirá o 
Alvará de Localização e Funcionamento Provisório pelo Alvará de Localização e 
Funcionamento Definitivo. 
§ 1°. É obrigatório o pedido de nova vistoria e expedição de novo alvará, sempre que houver 
a mudança do local do estabelecimento, da atividade ou ramo da atividade e, inclusive a 
adição de outros ramos de atividades. 
§ 2°. Não se expedirá Alvará de Localização e Funcionamento Provisório sem que o local de 
funcionamento do empreendimento tenha permissão prevista no Plano Diretor Municipal para 
o exercício desta atividade nem se expedirá Alvará de Localização e Funcionamento Definitivo 
sem que o empreendimento esteja de acordo com as exigências mínimas de funcionamento 
quanto ás normas municipais de postura, de segurança, sanitárias e ambientais, atestadas 
pelos órgãos ou setores competentes da Administração Municipal e do Corpo de Bombeiros 
Militar, quando couber .. 
§ 3°. A renovação do alvará de localização e funcionamento definitivo será automática, 
observado os seguintes procedimentos: 
I -a Secretaria Municipal de Fazenda emitirá a Guia de Recolhimento de taxa ao contribuinte, 
observadas as informações constantes no Cadastro Mobiliário da Prefeitura, cabendo ao 
contribuinte comparecer ao Cadastro Mobiliário para retirada da guia e do respectivo alvará; 
11 - com o recebimento da Guia de Recolhimento o contribuinte deverá providenciar o 
pagamento no prazo e condições estabelecidas; 
111 -a Secretaria Municipal de Fazenda encaminhará relatório de todos os empreendimentos 
cadastrados e ativos com a situação: quitado ou pendente, para o órgão de fiscalização de 
posturas municipal que procederá inspeções e vistorias, no exercício de poder de polícia; 
IV - o Alvará de Localização e Funcionamento definitivo deverá ser apresentado, quando for 
o caso, juntamente das licenças da autoridade sanitária, meio ambiente e/ou Corpo de 
Bombeiros Militar do Espírito Santo em vigência; 
V - os órgãos fiscalizadores do município, através de seus servidores, deverão notificar 
orientando o contribuinte para as inconformidades encontradas, devendo no ato da 
notificação, a critério do contribuinte, recolher cópias de documentações para abrir "ex offício" 
procedimento que inicie a regularização fomentada. 

Art. 24. As atividades que não são exercidas em local fixo e cujo endereço cadastrado no 
CNPJ seja apenas para recebimento de correspondência e fins fiscais e as atividades de baixo 
risco ficarão dispensadas de apresentação de Alvará do Corpo de Bombeiros Militar. 

Art. 25. Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, poderá 
o Município conceder Alvará de Localização e Funcionamento para Microempreendedores 
Individuais, Microempresas e para Empresas de Pequeno Porte instaladas em área ou 
edificação desprovidas de regulação fundiária e imobiliária, inclusive habite-se. 
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Art. 26. É obrigatória a fixação, em local visível e acessível à fiscalização, do alvará de licença 
para localização e funcionamento. 

Art. 27. A Administração Municipal poderá instituir o alvará on line que permitirá o início de 
operação do estabelecimento, imediatamente após o protocolo dos documentos necessários 
para o registro da empresa, ressalvadas as restrições previstas na legislação em vigor. 
§ 1°. O alvará previsto no caput deste artigo não se aplica no caso de atividades eventuais e 
de comércio ambulante, os quais dispõem de regras definidas em norma específica. 
§ 2°. O alvará previsto no caput deste artigo não se aplica no caso de atividades cujo grau de 
risco seja considerado alto, conforme previsto em regulamentação do Município. 

Art. 28. O pedido de Alvará de Localização e Funcionamento deverá ser precedido da 
expedição da consulta prévia para fins de localização. 

Subseção I 
Da Consulta Prévia 

Art. 29. A consulta prévia informará ao interessado: 
I - a descrição oficial do endereço de seu interesse com a possibilidade de exercício da 
atividade desejada no local escolhido; 
11 - todos os requisitos a serem cumpridos para obtenção de licenças de autorização de 
funcionamento, segundo a natureza da atividade pretendida, o porte, o grau de risco e a 
localização. 
Parágrafo Único. A validade da consulta prévia será de 60 (sessenta) dias após sua emissão. 

Art. 30. Poderá ser disponibilizada no site do município a solicitação de consulta prévia para 
registro das empresas, constando também todos os documentos necessários para efetivação 
da inscrição. 

Art. 31. O Órgão municipal competente dará resposta à consulta prévia para o endereço 
eletrônico fornecido ou, se for o caso, para o endereço do requerente, informando sobre a 
compatibilidade do local com a atividade solicitada. 

CAPÍTULO IV 
DA SALA DO EMPREENDEDOR 

Art. 32. Com o objetivo de orientar os empreendedores, simplificando os procedimentos de 
registro de empresas no Município, poderá ser criada a Sala do Empreendedor, com a 
atribuição de disponibilizar aos interessados as informações necessárias à: 
I - consulta Prévia; 
11 - cadastro no Portal do Empreendedor; 
111 - emissão da inscrição municipal e do alvará de funcionamento, mantendo-as atualizadas 
nos meios eletrônicos de comunicação oficial; 
IV - consulta a Certidão de Zoneamento na área do empreendimento; 
V- emissão do Alvará Provisório; 
VI - orientação acerca dos procedimentos necessários para a regularização da situação fiscal 
e tributária dos contribuintes; 
VIl - emissão de certidões de regularidade fiscal e tributária. 
§ 1°. Na hipótese de indeferimento de alvará ou inscrição municipal, o interessado será 
informado a respeito dos fundamentos e será oferecida orientação para adequação à 
exigência legal na Sala do Empreendedor. 
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. Para a consecução dos seus objetivos na implantação da Sala do Empreendedor, a 
Administração Municipal poderá firmar parceria com outras instituições para oferecer 
orientação acerca da abertura, do funcionamento e do encerramento de empresas, incluindo 
apoio para elaboração de plano de negócios, pesquisa de mercado, orientação sobre crédito, 
associativismo e programas de apoio oferecidos no Município. 

CAPÍTULO VI 
DO ACESSO AOS MERCADOS 

Art. 33. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional 
municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para os 
microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, 
objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e 
regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. 
Parágrafo Único. Subordinam-se a esta Lei, os órgãos da administração pública municipal 
direta e indireta. 

Art. 34. Para ampliação da participação nas licitações das microempresas, empresas de 
pequeno porte ou equiparadas e microempreendedores individuais, a Administração Pública 
poderá: 

I - instituir e manter atualizado cadastro das microempresas, empresas de pequeno porte ou 
equiparadas e microempreendedores individuais sediadas localmente ou na região, com a 
identificação das linhas de fornecimento de bens e serviços, de modo a possibilitar a 
divulgação das licitações, além de estimular o cadastramento destas empresas no processo 
de compras públicas; 
11 -divulgar as compras públicas a serem realizadas, com previsão de datas das contratações, 
no site oficial do município, em murais públicos, jornais ou outras formas de divulgação, 
inclusive junto às entidades de apoio e representação das microempresas, empresas de 
pequeno porte e microempreendedores individuais para divulgação em seus veículos de 
comunicação; 
111 - padronizar e divulgar as especificações dos bens e serviços a serem contratados, de 
modo a orientar as microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas e 
microempreendedores individuais e facilitar a formação de parcerias e subcontratações. 

Art. 35. As contratações diretas por dispensa de licitação, com base nos incisos I e 11, do art. 
24, da Lei Federal n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão ser, preferencialmente, 
realizadas com microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas e 
microempreendedores individuais sediadas no Município ou região. 

Art. 36 - SUPRIMIDO 

Art. 37. A Administração Pública Municipal deverá realizar processo licitatório destinado 
exclusivamente à participação de microempreendedor individual, microempresa e empresa 
de pequeno porte ou equiparada nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais); 

Art. 38. Nos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, poderá exigir 
dos licitantes a subcontratação de microempreendedor individual, microempresa e empresa 
de pequeno porte ou equiparada. 
Parágrafo Único: Na hipótese deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade 
da administração pública municipal poderão ser destinados diretamente à 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 

microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte ou equiparada 
subcontratada. 

Art. 39. Nas licitações para aquisição de bens de natureza divisível e, desde que não haja 
prejuízo para o conjunto do objeto, os órgãos e as entidades contratantes deverão reservar 
cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempreendedor 
individual, microempresa e empresa de pequeno porte ou equiparada. 
§ 1°. O disposto neste artigo não impede a contratação do microempreendedor individual, 
microempresa e empresa de pequeno porte ou equiparada na totalidade. 
§ 2°. O instrumento convocatório deverá prever que, na hipótese de não haver vencedor para 
a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou diante de sua 
recusa, aos licitantes remanescentes, respeitando-se a ordem de classificação, desde que 
pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 
§ 3°. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas 
deverá ocorrer pelo menor preço. 
§ 4°. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o 
instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas 
reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as 
quantidades ou as condições do pedido, justificadamente. 
§ 5°. Não se aplica o beneficio disposto neste artigo quando os itens ou os lotes de licitação 
possuírem valor estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo em vista a aplicação 
da licitação exclusiva prevista no art. 37. 

Art. 40. Para aplicação dos benefícios previstos nos artigos 37 a 39: 
I - será considerado, para efeitos dos limites de valor estabelecidos, cada item 
separadamente ou, nas licitações por preço global, o valor estimado para o grupo ou o lote da 
licitação que deve ser considerado como um único item; e 
li -poderá ser concedida, justificadamente, prioridade de contratação de microempreendedor 
individual, microempresa e empresa de pequeno porte ou equiparada sediado local ou 
regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, nos seguintes 
termos: 

a) Aplica-se o disposto neste inciso nas situações em que as ofertas apresentadas pelo 
microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte ou equiparada 
sediado local ou regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superior ao menor 
preço; 

b) O microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte ou 
equiparada sediado local ou regionalmente melhor classificada poderá apresentar proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado 
o objeto em seu favor; 

c) Na hipótese de não contratação do microempreendedor individual, microempresa e 
empresa de pequeno porte ou equiparada sediada local ou regionalmente com base na alínea 
"b", serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação da alínea 
"a", na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelo microempreendedor 
individual, microempresa e empresa de pequeno porte ou equiparada sediada local ou 
regionalmente, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta; 

e) Nas licitações a que se refere o art. 39, a prioridade será aplicada apenas na cota 
reservada para contratação exclusiva de microempreendedor individual, microempresa e 
empresa de pequeno porte ou equiparada; 

f) Nas licitações com exigência de subcontratação, a prioridade de contratação prevista 
neste inciso somente será aplicada se o licitante for microempreendedor individual, 
microempresa e empresa de pequeno porte ou equiparada sediada local ou regionalmente ou 
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consorc1o ou uma sociedade de propósito específico formada exclusivamente por 
microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte ou equiparada 
sediada local ou regionalmente; 

g) Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência para produto 
nacional em relação ao produto estrangeiro previstas no art. 3° da Lei Federal 8.666/93, a 
prioridade de contratação prevista neste artigo será aplicada, exclusivamente, entre as 
propostas que fizerem jus às margens de preferência, de acordo com os Decretos de 
aplicação de margens de preferência, observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
estabelecido pela Lei Federal n° 8.666/93; e 

h) A aplicação do beneficio previsto neste inciso e do percentual da prioridade adotado, 
limitado a 10% (dez por cento), deverá ser motivada, nos termos dos arts. 47 e48, § 3° da Lei 
Complementar n° 123/06. 

Art. 41. Para efeitos de aplicação da regra estabelecida no inciso 11 do artigo 40, considera
se: 
I - Âmbito local - os limites geográficos do território do município de Anchieta/ES· 
li - âmbito regional- os limites geográficos da microrregião do Estado do Espírito Santo que o 
município faz parte, conforme divisão administrativa constante na Lei Estadual n.0 9.768/2011. 

Art. 42. Não se aplica o disposto nos art. 37 a 39 quando: 
I - Não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte ou equiparada 
sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 
instrumento convocatório; 
11 - O tratamento diferenciado e simplificado para o microempreendedor individual, 
microempresa e empresa de pequeno porte ou equiparada não for vantajoso para a 
administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 
contratado; 
111 - A licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e 11 do caput do 
referido art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de 
microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte ou equiparada, 
observados, no que couber, os incisos I, 11 e IV do caput deste artigo; ou 
IV - O tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, justificadamente, pelo 
menos um dos objetivos previstos no art. 33 desta Lei. 

Parágrafo Único: Para o disposto no inciso 11 do caput, considera-se não vantajosa a 
contratação quando: 

a) Resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; e 
b) A natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos benefícios. 

Art. 43. Exigir-se-á do microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno 
porte ou equiparada, para habilitação em quaisquer licitações do Município para fornecimento 
de bens ou serviços, o seguinte: 
I - Ato Constitutivo devidamente registrado; 
li - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
111 - Comprovação de regularidade fiscal, compreendendo regularidade com a seguridade 
social , com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e para com a Fazenda 
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
IV - Comprovação de regularidade trabalhista, mediante certidão negativa de débitos 
trabalhistas; 
V- Eventuais licenças, certificados e atestados que forem necessários à comercialização de 
bens, à prestação de serviços ou para a segurança da administração. 

Ir 
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§ 1°. Ao microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte ou 
equiparada fica dispensada a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social para as licitações previstas no art. 37 e para os casos de 
cota reservada constante no art. 39 desta lei, desde comprovado capital social ou patrimônio 
liquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação conforme previsão 
do§ 3° do art. 31 da Lei Federal 8.666/93. 

I. Para os casos previstos no art. 38 desta Lei, exigir-se-á do microempreendedor 
individual, microempresa e empresa de pequeno porte ou equiparada as documentações 
elencadas nos incisos I a IV do caput. 

§ 2°. O microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte ou 
equiparada deverá apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição. 
§ 3°. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista, quando 
da comprovação de que trata o caput, será assegurado prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
§ 4°. Para aplicação do disposto no § 3°, o prazo para regularização fiscal e trabalhista será 
contado a partir: 

I. Da divulgação do resultado da fase de habilitação, na licitação na modalidade 
pregão; ou 

11. Da divulgação do resultado do julgamento das propostas, nas modalidades de licitação 
previstas na Lei Federal n° 8.666/93. 

§5°. A prorrogação do prazo previsto no § 3° poderá ser concedida, a critério da administração 
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
§ 6°. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos 
de regularização fiscal e trabalhista de que tratam os§§ 3° e 5° deste artigo. 
§ 7°. A não regularização da documentação, no prazo previsto no §§ 3° e 5° deste artigo, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 
da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado à Administração Pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação ou revogar a licitação. 

Art. 44. Nas licitações será assegurada como critério de desempate, preferência de 
contratação para o microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno 
porte ou equiparada. 
§ 1°. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual sejam iguais ou 
até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
§ 2°. Na modalidade pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1° deste artigo será de 
até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
I - O microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte ou 
equiparada mais bem classificado poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor; 
11 - não ocorrendo a contratação de microempreendedor individual, microempresa e empresa 
de pequeno porte ou equiparada, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas 
as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate prevista nos §§ 1 o e 
2° do artigo 44 desta Lei, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
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111 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelos microempreendedores 
individuais, microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas que se encontrem 
nos intervalos estabelecidos nos §§ 1 o e 2° do art. 44 desta Lei, será realizado sorteio entre 
eles para que se identifique aquele que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
§ 1°. Não se aplica o sorteio a que se refere o inciso 111 do art. 45 desta Lei quando, por sua 
natureza, o procedimento não admitir o empate real, como acontece na fase de lances do 
pregão, em que os lances equivalentes não são considerados iguais, sendo classificados de 
acordo com a ordem de apresentação pelos licitantes. 
§ 2°. No caso de pregão, após o encerramento da fase de lances e constatada a situação de 
empate prevista no§ 2° do artigo 44 desta Lei, o microempreendedor individual, microempresa 
e empresa de pequeno porte ou equiparada melhor classificado será convocado para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão. 
§ 3°. Nas demais modalidades de licitação, ocorrendo situação de empate prevista no § 1° do 
art. 44 desta Lei, o prazo para os licitantes apresentarem nova proposta será estabelecido 
pelo órgão ou pela entidade contratante e estará previsto no instrumento convocatório. 
§ 4°. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
§ 5°. O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte 
ou equiparada. 

CAPÍTULO VIl 
DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 

Art. 45. Caberá ao Poder Executivo Municipal a designação de servidor e área responsável 
em sua estrutura funcional para a efetivação dos dispositivos previstos na presente lei, 
observadas as especificidades locais. 
§ 1°. A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das 
ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais 
ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao cumprimento das disposições e 
diretrizes contidas nesta Lei, sob supervisão do órgão gestor local responsável pelas políticas 
de desenvolvimento. 
§ 2°. O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos: 
I - residir na área da comunidade em que atuar; 
11- haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a formação de 
Agente de Desenvolvimento; 
111- possuir formação ou experiência compatível com a função a ser exercida; 
IV - ser preferencialmente servidor efetivo do Município. 
§ 3°. Caberá ao Agente de Desenvolvimento buscar junto ao Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, juntamente com as demais entidades municipalistas e de apoio 
e representação empresarial, o suporte para ações de capacitação, estudos e pesquisas, 
publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências. 

CAPÍTULO VIII 
DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E À CAPITALIZAÇÃO 

Art. 46. A Administração Pública Municipal fomentará e apoiará a criação e o funcionamento 
de linhas de microcrédito operacionalizadas por meio de instituições, tais como cooperativas 
de crédito, sociedades de crédito ao empreendedor e Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP) dedicadas ao microcrédito, com atuação no âmbito do município 
ou da região. 
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Art. 47. A Administração Pública Municipal fomentará e apoiará a criação e o funcionamento 
de estruturas legais facadas na garantia de crédito com atuação no âmbito do município ou 
da região. 

Art. 48. A Administração Pública Municipal fomentará e apoiará a instalação e a manutenção, 
no município, de cooperativas de crédito e outras instituições financeiras, públicas e privadas, 
que tenham como principal finalidade a realização de operações de crédito com as 
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. 

Art. 49. A Administração Pública Municipal, para estímulo ao crédito e à capitalização dos 
Microempreendedores Individuais, das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
poderá reservar em seu orçamento anual percentual a ser utilizado para apoiar programas de 
crédito e ou garantias, isolados ou suplementarmente aos programas instituídos pelo Estado 
ou a União, de acordo com regulamentação do Poder Executivo. 

CAPÍTULO IX 
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA 

Art. 50. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, 
ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo das microempresas e empresas de 
pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou 
situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. 
§ 1°. Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo 
quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou anotação da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social - CTPS, ou, ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, 
resistência ou embaraço à fiscalização. 
§ 2°. Quando constatada flagrante infração ao sossego, saúde ou segurança da comunidade 
ou ação ou omissão que caracterize resistência ou embaraço à fiscalização e, ainda, nos 
casos de reincidência, o estabelecimento poderá ser autuado ou lacrado, nos termos da 
legislação vigente. 
§ 3°. A orientação a que se refere este artigo, dar-se-á por meio de Termo de Notificação. 
§ 4°. Configura-se superada a fase da primeira visita quando ocorrer reincidência de não 
cumprimento do Termo de Notificação. 
§5°. Os autos onde conste Termo de Notificação são acessíveis para consulta ou cópia, na 
repartição, a quem protocolize pedido de vistas. 
§ 6°. O disposto no § 1° aplica-se à lavratura de multa pelo descumprimento de obrigações 
acessórias relativas às matérias do caput, inclusive quando previsto seu cumprimento de 
forma unificada com matéria de outra natureza, exceto a trabalhista. 
§ 7°. A inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração lavrado 
sem cumprimento ao disposto neste artigo, independentemente da natureza principal ou 
acessória da obrigação. 
§ 8°. Os órgãos e entidades da administração pública municipal deverão observar o princípio 
do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido por ocasião da fixação de valores 
decorrentes de multas e demais sanções administrativas. 
§ 9°. A inobservância do disposto no caput deste artigo implica atentado aos direitos e 
garantias legais assegurados ao exercício profissional da atividade empresarial. 
§ 1 O. O disposto no caput deste artigo não se aplica a infrações relativas à ocupação irregular 
da reserva de faixa não edificável, de área destinada a equipamentos urbanos, de áreas de 
preservação permanente e nas faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e dutovias 
ou de vias e logradouros públicos. 
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CAPITULO X 
DO ASSOCIATIVISMO 

Art. 51. O Poder Executivo incentivará Microempreendedores Individuais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte a organizarem-se em Sociedades de Propósito Específico, na 
forma prevista no artigo 56, da Lei Complementar 123/2006, ou outra forma de associação 
para os fins de desenvolvimento de suas atividades. 
Parágrafo Único. O Poder Executivo poderá alocar recursos para esse fim em seu 
orçamento. 

Art. 52. A Administração Pública Municipal deverá identificar a vocação econom1ca do 
Município e incentivar o fortalecimento das principais atividades empresariais relacionadas a 
ela, por meio de associações e cooperativas. 

Art. 53. O Poder Executivo adotará mecanismos de incentivo às cooperativas e associações, 
para viabilizar a criação, a manutenção e o desenvolvimento do sistema associativo e 
cooperativo no Município através de: 
I - estímulo à forma cooperativa de organização social, econômica e cultural nos diversos 
ramos de atuação, com base nos princípios gerais do associativismo e na legislação vigente; 
11 - estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da informalidade, para 
implementação de associações e sociedades cooperativas de trabalho, visando a inclusão da 
população do Município no mercado produtivo fomentando alternativas para a geração de 
trabalho e renda; 
111 - criação de instrumentos específicos de estímulo à atividade associativa e cooperativa 
destinadas à exportação; 
IV - cessão de bens móveis e imóveis do Município. 

Art. 54. Fica vedada aos conselhos representativos de categorias econômicas a exigência de 
obrigações diversas das estipuladas na Lei Complementar 123/2006 e nesta Lei Municipal 
para inscrição do MEl em seus quadros, sob pena de responsabilidade. 

CAPÍTULO XI 
DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E DO ACESSO À INFORMAÇÃO 

Art. 55. Fica o Poder Público Municipal autorizado a firmar parcerias ou convênios com 
instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos de educação 
empreendedora, com objetivo de disseminar conhecimentos sobre gestão de microempresas, 
empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais, associativismo, 
cooperativismo, empreendedorismo e assuntos afins. 
§ 1°. Estão compreendidos no âmbito do "caput" deste artigo ações de caráter curricular ou 
extracurricular voltadas a alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas, assim 
como a alunos do ensino médio e superior. 
§ 2°. Os projetos referidos neste artigo poderão assumir a forma de fornecimento de cursos 
de qualificação; concessão de bolsas de estudo; complementação de ensino básico público; 
ações de capacitação de professores, e outras ações que o Poder Público Municipal entender 
cabíveis para estimular a educação empreendedora. 

Art. 56. Fica o Poder Público Municipal autorizado a celebrar parcerias ou convênios com 
órgãos governamentais, centros de desenvolvimento tecnológico e instituições de ensino 
superior, para o desenvolvimento de projetos de educação tecnológica, com os objetivos de 
transferência de conhecimento gerado nas instituições de pesquisa, qualificação profissional, 
e capacitação no emprego de técnicas de produção. 
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rágrafo Único. Compreende-se no âmbito do "caput" deste artigo a concessão de bolsas 
de iniciação científica; a oferta de cursos de qualificação profissional; a complementação de 
ensino básico público e ações de capacitação de professores. 

Art. 57. Fica o Poder Público Municipal autorizado a instituir programa de inclusão digital, com 
o objetivo de promover o acesso de microempreendedores individuais, micro e pequenas 
empresas do Município às novas tecnologias da informação e comunicação, em especial à 
Internet, e a implantar programa para fornecimento de sinal da rede mundial de computadores 
em banda larga, via cabo, rádio ou outra forma, inclusive para órgãos governamentais do 
Município. 
Parágrafo Único. Compreendem-se no âmbito do programa referido no "caput" deste artigo: 
I - a abertura e manutenção de espaços públicos dotados de computadores para acesso 
gratuito e livre à Internet; 
11 - o fornecimento de serviços integrados de qualificação e orientação; 
111- a produção de conteúdo digital e não-digital para capacitação e informação das empresas 
atendidas; 
IV- a divulgação e a facilitação do uso de serviços públicos oferecidos por meio da Internet; 
V - a promoção de ações, presenciais ou não, que contribuam para o uso de computadores 
e de novas tecnologias; 
VI - o fomento a projetos comunitários baseados no uso de tecnologia da informação; e 
VIl- a produção de pesquisas e informações sobre inclusão digital. 

Art. 57-A. Todas as informações concernentes ao registro, licenciamento, funcionamento, 
serviços e benefícios para o Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte devem estar disponíveis e ser facilmente acessadas por meio eletrônico. 

CAPÍTULO XII 
DA AGROPECUÁRIA E DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

Art. 58. O Poder Público Municipal poderá firmar parcerias com órgãos governamentais; 
instituições de ensino superior; entidades de pesquisa rural e de assistência técnica a 
produtores rurais, que visem à melhoria da produtividade e da qualidade dos produtos rurais, 
mediante orientação, treinamento e aplicação prática de conhecimento técnico e científico, 
nas atividades produtoras de microempresas e de empresas de pequeno porte. 
§ 1°. Das parcerias referidas neste artigo poderão fazer parte ainda: sindicatos rurais, 
cooperativas e entidades da iniciativa privada que tenham condições de contribuir para a 
implantação de projetos de fomento à agricultura, mediante geração e disseminação de 
conhecimento; fornecimento de insumos a pequenos e médios produtores rurais; contratação 
de serviços para a locação de máquinas, equipamentos e abastecimento, e o 
desenvolvimento de outras atividades rurais de interesse comum. 
§ 2°. Estão compreendidas também, no âmbito deste artigo, as atividades de conversão do 
sistema de produção convencional para sistema de produção orgânica, entendido como tal 
aquele no qual se adotam tecnologias que otimizem o uso de recursos naturais e 
socioeconômicos corretos, com o objetivo de promover a auto-sustentação; a maximização 
dos benefícios sociais; a minimização da dependência de energias não renováveis e a 
eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais tóxicos, assim como de 
organismos geneticamente modificados ou de radiações ionizantes, em qualquer fase do 
processo de produção, armazenamento e consumo. 
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CAPÍTULO XIII 
DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO 

Art. 59. A administração pública municipal fica autorizada a conceder os benefícios, com o 
objetivo de estimular e apoiar a instalação de condomínios de MPE e incubadoras no 
Município, que sejam de base tecnológica, conforme os parâmetros definidos pelo Ministério 
da Ciência e Tecnologia (MCT) e que sejam de caráter estratégico para o Município. 

Art. 60. A administração pública municipal fica autorizada a incentivar, apoiar e criar, de forma 
isolada ou em parceria com outras instituições públicas ou privadas, os seguintes 
instrumentos de apoio à inovação tecnológica: 
1- o Fundo Municipal de Inovação Tecnológica da Micro e Pequena Empresa, com o objetivo 
de fomentar a inovação tecnológica nas MPE locais; 
li - incubadoras de empresas de base tecnológica com o objetivo de incentivar e apoiar a 
criação, no Município, de empresas de base tecnológica; 
111- Parques Tecnológicos com o objetivo de incentivar e apoiar a criação e a instalação, no 
Município, de empresas de base tecnológica. 

Art. 61. Os órgãos e entidades integrantes da administração pública municipal atuantes em 
pesquisa, desenvolvimento ou capacitação tecnológica terão por meta efetivar suas 
aplicações, no percentual mínimo fixado no artigo 65 da LC 123/2006, em programas e 
projetos de apoio às microempresas ou às empresas de pequeno porte, transmitindo ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no primeiro trimestre de cada ano, informação 
relativa aos valores alocados e a respectiva relação percentual em relação ao total dos 
recursos destinados para esse fim. 

CAPÍTULO XIV 
DO TURISMO E SUAS MODALIDADES 

Art. 62. O Poder Público Municipal poderá promover parcerias com órgãos governamentais e 
não governamentais, entidades de apoio ao desenvolvimento do turismo sustentável, 
Circuitos Turísticos e outras instâncias de governança, que visem à melhoria da produtividade 
e da qualidade de produtos turísticos do município. 
§ 1°. Das parcerias referidas neste artigo poderão fazer parte Associações e Sindicatos de 
classe, cooperativas e entidades da iniciativa privada que tenham condições de contribuir para 
a implementação de projetos, mediante geração e disseminação de conhecimento, 
fornecimento de insumos às ME, EPP e microempreendedores rurais especificamente do 
setor. 
§ 2°. Poderão receber os benefícios das ações referidas no "caput" deste artigo os pequenos 
empreendimentos do setor turístico, legalmente constituídos, e que tenham realizado seu 
cadastro junto ao Ministério do Turismo, através do CADASTUR ou outro mecanismo de 
cadastramento que venha substituí-lo. 
§ 3°. Assegurar-se-á o registro nos cadastros oficiais ao guia de turismo inscrito como MEl. 
§ 4°. Competirá à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo disciplinar e coordenar as ações 
necessárias à consecução dos objetivos das parcerias referidas neste artigo, atendidos os 
dispositivos legais pertinentes. 
§ 5°. O Município concentrará seus esforços no sentido de promover o desenvolvimento do 
turismo nas modalidades características da região. 
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CAPÍTULO XV 
DO ACESSO À JUSTIÇA 

Art. 63. A Administração Pública Municipal poderá realizar parcerias com a iniciativa privada, 
por meio de convênios com entidades de classe, instituições de ensino superior, ONG, OAB 
- Ordem dos Advogados do Brasil e outras instituições semelhantes, a fim de orientar e facilitar 
às empresas de pequeno porte, microempresas e microempreendedores individuais o acesso 
à Justiça, priorizando a aplicação do disposto no art. 7 4 e 75 da Lei Complementar 123, de 
14 de dezembro de 2006. 

CAPÍTULO XVI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 64. As empresas ativas ou inativas que estiverem em situação irregular, na data da 
publicação desta lei, terão 90 (noventa) dias para realizarem a inscrição e/ou alteração de 
cadastro e nesse período poderão operar com alvará provisório, emitido pela Prefeitura. 
Passado este prazo sem terem sido tomadas as medidas necessárias para a regularização, 
as empresas terão sua situação cadastral lançada como suspensa. 

Art. 65. Fica instituído o Dia Municipal da Micro e Pequena Empresa e do Desenvolvimento, 
que será comemorado em 5 de outubro de cada ano. 

Art. 66. Todos os órgãos vinculados à Administração Pública Municipal deverão incorporar 
em seus procedimentos, no que couber, o tratamento diferenciado e facilitador às 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais. 

Art. 67. O Poder Executivo Municipal expedirá, em seu respectivo âmbito de competência, 
decretos de consolidação da regulamentação aplicável relativamente às microempresas e 
empresas de pequeno porte. 

Art. 68. O Poder Executivo deverá dar ampla divulgação do teor e benefícios desta lei para a 
sociedade, com vistas a sua plena aplicação. 

Art. 69. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do 
primeiro dia útil subsequente a sua publicação. 

Art. 70. Revoga-se a Lei Municipal n° 518, de 13 de Agosto de 2008, bem como as demais 
disposições em contrário. 

Anchieta/ES, 27 de agosto de 2018 
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LEI N° 1297, DE 10 DE JULHO DE 2018 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DAS 
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NO 
MUNICÍPIO DE ANCHIETA A CONTRATAREM E 
MANTEREM EMPREGADOS 
PRIORITARIAMENTE TRABALHADORES 
DOMICILIADOS NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

Art. 1° - Ficam as empresas prestadoras de serviços em Anchieta, que apresentem 
mais de 1 O (dez) funcionários, obrigadas a contratarem e manterem empregados 
prioritariamente trabalhadores domiciliados neste Município, no percentual de 70% 
(setenta por cento) do seu quadro efetivo de funcionários. 

§ 1 o - O percentual previsto no caput deste artigo é para as novas vagas que forem 
criadas na vigência desta Lei, compreendida por função dos trabalhadores 
contratados; 

§ 2° - O trabalhador deve estar, desde de que devidamente comprovado, no mínimo 
um ano de domicílio eleitoral e/ou com filho nascido em Anchieta para a investidura 
no cargo. 

§ 3° - A empresas Contratantes deverão dar conhecimento desta legislação, 
fazendo a mesma constar nos contratos firmados entre as empresas contratantes 
e contratadas. 

I - A comprovação de domicílio se fará por meio de comprovante de residência e 
do título de eleitor. 

Art. 2° - Não se aplica a deliberação antecipada no artigo anterior às seguintes 
situações: 

§ 1° - Para contratações de trabalhadores cuja mão de obra exija especial ização 
ou habilitação específica, proveniente de qualificação em curso técnico, graduação 
em curso superior ou pós-graduação; desde que tenha expirado o prazo de 
15(quinze) dias da abertura das vagas, sem o devido preenchimento das mesmas 
pelos trabalhadores domiciliados no Município. 

§ 2° - Admissão de funcionário para ocupar cargo de chefia e direção de equipes. 

Art. 3° - As empresas prestadoras de serviços no Município de Anchieta serão 
obrigadas a destinar 15% (quinze por cento) da reserva percentual determinada no 
artigo 1° desta Lei, para mão de obra exclusivamente feminina. 

Parágrafo único - Na hipótese de não haver candidata para preenchimento da 
vaga destinada à mão de obra feminina em 15 (quinze) dias após a publicação de 
sua abertura, a empresa poderá destiná-la a trabalhador do sexo masculino para 
ocupá-la. 
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Art. 4° - A fiscalização será efetuada pelos órgãos competentes da Prefeitura 
Municipal, resguardado o direito de fiscalização pela Câmara de Vereadores e 
Sindicato da Categoria. 

Art. 5° - Constatado o descumprimento desta Lei, a empresa será notificada pelo 
Poder Público Municipal e poderá apresentar a sua defesa no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias. 

Art. 6° - A não apresentação da defesa prevista no artigo anterior ou se esta não 
for acatada, ensejará a aplicação das seguintes penalidades: 

I - Primeira infração: advertência e suspensão de atividades por 24 horas a contar 
a partir da autuação; 

11- Segunda infração: suspensão das atividades no período de dez dias; 

111 - Terceira infração: suspensão temporária do Alvará de Funcionamento e das 
atividades; 

IV - Quarta infração: cassação definitiva do Alvará de funcionamento e das 
atividades. 

Art. 7° - A abertura das vagas reservadas previstas na Lei será publicada em 
veículo de comunicação de massa, nas redes sociais, nas Sedes Sindicais da 
Categoria e no Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT. 

Parágrafo único - Os trabalhadores interessados em se candidatarem as vagas, 
precisarão estar com seu cadastro atualizado junto ao Sistema Nacional de 
Emprego - SINE do Município de Anchieta, sem o qual não poderão ser admitidos, 
salvo os relacionados no artigo 2° deste diploma legal. 

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Anchieta, 1 O de julho de 2018. 

<=r<<:J 1)1 
FABRiCIO PETRI 

PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA 
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LEI N° 1342, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 

Dispõe sobre alteração na Lei Municipal n°. 
123/2002. 

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei; 

Art. 1° Acrescenta o parágrafo único ao artigo 166. Da Lei Municipal n°. 123/2002, 
com a seguinte redação: 

"Art. 166 ....... . 
Parágrafo único: Os ambulantes habituais do município de Anchieta, 
assim comprovados pelos cadastros dos anos anteriores, poderão obter 
desconto de até 100%(cem por cento) no valor da taxa, desde que se 
enquadrem em uma dessas alternativas a seguir: 
I - Esteja desempregado e requeira licença de até 3(três) meses -
desconto de 100%(cem por cento); 
11 - Preste algum serviço voluntario comprovadamente na Cidade de 
Anchieta requeira licença de até 3(três) meses - desconto de 
80%(oitenta por cento); 
111 - Obtenha boa avaliação dos usuários, nas pesquisas realizadas pela 
Prefeitura requeira licença de até 3(três) meses - desconto de 
80%(oitenta opor cento); 
IV- Promova a sua formalização como microempreendedores individuais 
(MEl)- desconto de 100%(cem por cento); 
V- Faça e comprove cursos de capacitação na área de atendimento e 
turismo requeira licença até 3(três) meses- desconto de 100%(em por 
cento)". (NR) 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Anchieta-ES, 06 de novembro de 2018. 

(~\ 

FABRÍ~ 
PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA 
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LEI N° 1301, DE 19 DE JULHO DE 2018. 

INSTITUI O PROGRAMA "INCUBADORA DE 
EMPRESAS CRIARTE" NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA 
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar; 

Art. 1° Fica instituído o Programa "INCUBADORA DE EMPRESAS CRIARTE" no 
âmbito do Município de Anchieta. 

Art. 2° Os objetivos do Programa são: 
I -incentivar a criação de novas empresas; 
11 - apoiar o desenvolvimento de micro e pequenos empreendimentos, em processo de 
constituição; 
111 -incentivar a criação de novos empreendimentos, desenvolvimento de novos 
produtos e/ou serviços de empresas existentes; 
IV - propiciar capacitação para a qualificação dos gerentes destes empreendimentos; 
V - propiciar áreas e local adequado para o funcionamento provisório destes novos 
empreendimentos; 
VI -viabilizar a obtenção de recursos financeiros necessários para a implantação e/ou 
instalação dos empreendimentos; 
VIl -gerar emprego e renda contribuindo para as atividades econômicas do Município. 

Art. 3° Para implementar o Programa instituído por esta Lei, o Poder Executivo constitu i, 
o Conselho Municipal de Incubadoras de Empresas- CMIDE, com a incumbência de 
em relatório fundamentado, sugerir caso a caso aprovação ou não do projeto para 
análise e decisão final do chefe do poder executivo, que será constituído de 9 (nove) 
representantes a saber: 
I - 01 (um) representante dos empreendimentos agroindustriais a ser indicado pelo 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anchieta e Piúma; 
11 - 04 (quatro) representantes do poder executivo indicados pelo chefe do poder 
executivo, sendo o Secretário de Desenvolvimento; o Secretário de Turismo; o 
Secretário de Fazenda e o Secretário de Governo; 
111 - 01 (um) representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas- CDL; 
IV - 01 (um) representante da Associação Empresarial de Anchieta; 
V - 01 (Um) representante do SENAI ou entidade ligada ao desenvolvimento 
profissional. 
VI - 01 (um) representante do IFES ou entidade ligada ao desenvolvimento profissional. 
§1° - O CMIDE se reunirá , com no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de seus 
integrantes ou representantes por eles designados, e deliberará por maioria simples, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados do protocolo do requerimento, prorrogáveis por mais 
30 (trinta) dias, de acordo com a com a complexidade averiguada caso a caso. 
§ 2° O CMIDE poderá solicitar aos técnicos da Prefeitura para avaliar e opinar sobre os 
projetos, quando a complexidade ou especificidade dos mesmos assim o exigirem. 
elaborando laudos nos quais o CMIDE se baseará para decidir acerca dos pedidos. 
§ 3° Cada titular deverá ter um suplente, que será indicado no ato de sua nomeação. 
§ 4° O Secretário de Desenvolvimento presidirá a CMIDE e nas deliberações só emitirá 
voto para desempate. 
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Art. 4° - O mandato dos membros da CMIDE terá caráter cívico, gratuito e considerado 
serviço público relevante, com duração de 02 (dois) anos, permitida uma recondução. 

Art. 5° Compete ao CMIDE: 
I - Examinar os pedidos de habilitação ao programa, elaborando os pareceres relativos 
aos projetos propostos; 
11 - Apresentar proposta de incentivos a serem concedidos aos interessados; 
111 - Encaminhar para homologação do chefe do executivo os processos de habilitação; 
IV - Acompanhar e fiscalizar a implantação e o desenvolvimento do ajuste celebrado, 
bem como os benefícios concedidos; 
V - Analisar solicitações de alienação e alteração de projetos, elaborando pareceres e 
recomendações. 

Parágrafo único. Concluída a análise, no prazo máximo de 15 (quinze) dias o CMIDE 
encaminhará um relatório final à Secretaria de Desenvolvimento indicando as 
necessidades do empreendimento. 

Art. 6° Na execução dos serviços compreendidos pelo Programa Incubadora de 
Empresas CRIARTE, o Poder Executivo Municipal poderá utilizar de pessoas, 
equipamentos e/ou materiais de qualquer natureza, de sua propriedade ou à sua 
disposição. 

Art. 7° Para cumprir com seus objetivos e finalidade, o Programa Incubadora de 
Empresas CRIARTE poderá oferecer aos selecionados, suporte através de: 
I - Disponibilização de área física de utilização compartilhada; 
11 - Uso compartilhado dos serviços; 
111 -Treinamento na gestão dos negócios; 
IV- Assistência técnica especializada; 
V- Incentivos fiscais e/ou estímulos econômicos na forma da Lei em vigor. 

Art. 8°. O Poder Executivo Municipal regulamentará, no que couber, a presente Lei. 

Art. 9°. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de 
dotação própria do Orçamento vigente. 

Art. 1 O. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Anchieta/E S. 19 de julho de 2018. 

~ 
FABRJ~IO PETRf

PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA 
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DECRETO N° 5776, DE 02 DE MARÇO DE 2018. 

"Dispõe sobre a regulamentação da classificação de risco da 
atividade para a concessão do Alvará de Funcionamento 
Provisório ou Definitivo para estabelecimentos comerciais, 
industriais, prestadores de serviços e outros de qualquer 
natureza, no Município de Anchieta/ES". 

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, no uso da atribuição que lhe 
confere o artigo 71, incisos VIII e XXIII da Lei Orgânica do Município. 

• CONSIDERANDO, a Lei Municipal 51812008, que Regulamenta no Município, o tratamento 
diferenciado e favorecido dispensado à Microempresa, à Empresa de Pequeno Porte e ao 
Microempreendedor Individual de que trata a Lei Complementar Federal n°. 12312006; 

• CONS,DERANDO, a necessidade de se valorizar. cada vez mais, a Microempresa, a Empresa 
de Pequeno Porte, o Microempreendedor Individual e o empreendedor de uma forma geral; 
CONSIDERANDO, o Projeto "Anchieta Mais Fácil" do Programa de Governo "Anchieta 
Criativa e Empreendedora" instituído pelo Decreto n° 5740 de 2411112017, onde se busca 
promover a desburocratização dos processos administrativos. em especial para simplificar a 
expedição dos Alvarás de funcionamento. 

DECRETA 

Art. 1°- Este Decreto define o grau de risco das atividades econômicas realizadas por 
estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e outros de qualquer 
natureza no Município de Anchieta/ES. 

Art. 2° - Para fins de concessão de Alvará de Licença de Funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e outros de qualquer 
natureza e de inscrição fiscal no Cadastro Mobiliário Tributário, o Município adotará a definição 
de álto grau de risco das atividades econômicas prevista nos anexos I, 11, 111, e IV do presente 
decreto. 

§ 1°- No anexo I, constam as atividades econômicas consideradas de alto grau de risco para 
Licenciamento perante a Secretaria de Meio Ambiente Municipal. 

§ 2° - No anexo 11, constam as atividades econômicas consideradas de alto grau de risco para 
Licenciamento perante a Secretaria de Agricultura Municipal. 

§ 3°- No anexo 111, constam as atividades econômicas consideradas de alto grau de risco para 
Licenciamento perante a Secretaria de Vigilância Sanitária Municipal. 

§ 4° - No anexo IV, constam as atividades econômicas consideradas de alto grau de risco 
para Licenciamento perante a Secretaria de Vigilância Sanitária Municipal; mas, dependendo 
da prática empresarial a ser desempenhada, poderão ser entendidas como atividades de 
baixo risco e não alto. 

I - A informação, acerca da atividade ser entendida como de baixo risco em algumas 
situações, será fornecida ao empresário após a realização de consulta presencial ou 
eletrônica, com esta finalidade. 

1~ 
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Art. 3° - Quando o grau de risco envolvido na solicitação de licenciamento for 
classificado como alto, o empresário, a sociedade empresária, a sociedade simples, a 
empresa individual de responsabilidade limitada e o microempreendedor individual, 
observarão o procedimento administrativo determinado pelo respectivo órgão competente 
para comprovação do cumprimento das exigências necessárias à sua obtenção, antes do 
início de funcionamento. 

Parágrafo único: O grau de risco será considerado alto se uma ou mais atividades do 
estabelecimento forem assim classificadas. 

Art. 4° - Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, 
o Município emitirá Alvará de Funcionamento Provisório, que permitirá o início de operação 
do estabelecimento imediatamente após o ato de registro. 

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 

Anchieta/ES, 02 Março de 2018. 

tt 
F ABR}cto ~f-mi 

PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA 
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ANEXO I - ATIVIDADES DE ALTO RISCO- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAL 

DESCRIÇÃO CNAE 

Extração de rochas para produção de paralelepípedos e outros artefatos artesanais. 810002 

Extração de argila para produção de cerâmicas e outros produtos industriais. 810007 

Extração de feldspato e caulim para produção de cerâmicas e outros produtos 

industriais. 810005 

Extração de agregados da construção civil (tais como areia, argila, saibro, 

cascalho,.quartzito friável e outros, exceto britas). 899102 

Extração de agregados da construção civil (tais como areia, argila, saibro, 

cascalho, quartzito friável e outros, exceto britas). 810008 

Extração de agregados da construção civil (tais como areia, argila, saibro, 

cascalho, quartzito friável e outros, exceto britas). 810006 

Captação de água mineral/potável de mesa (fonte/surgência) para comercialização, 

associado ou não ao envase. 1121600 

Extração manual de areia em leito de rio 810006 

Unidades de resfriamento, refrigeração ou congelamento de vegetais, exceto 

produção artesanal. 10.32-5 

Suinocultura (Ciclo completo) 154700 

Suinocultura (exclusivo para Produção de leitões I maternidade) 154700 

Suinocultura (exclusivo para Tenninação) 154700 

Suinocultura com lançamento de efluentes líquidos, exclusivo para subsistência. 154700 

Incubatório de ovos/Produção de pintos por 1 dia 0155-5/02 

Unidade de resfriamento I lavagem de aves vivas para transpmie 0155-5 

Criação de animais de pequeno porte confinados, em ambiente não aquático, 

exceto aves, fauna silvestre e/ou exótica (Ex.: cunicultura e outros). 159899 

Criação de animais de médio ou grande porte confinados, ou semi-confinados com 

geração de efluente líquido, em ambiente não aquático, exceto fauna silvestre e/ou 

exótica. 159899 

Secagem mecânica de grãos, associada ou não a pilagem 1081301 

Pilagem de grãos (exclusivo para piladoras fixas), não associada à secagem 

mecânica. 1081301 
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Avicultura 155504 

Despolpamento/descascamento de café, em via úmida 1081301 

Central de seleção, tratamento e embalagem de produtos vegetais; packing house. 1033-3/01 

Classificação de ovos 0155-505 

Desdobramento de Rochas Ornamentais, quando exclusivo. 2391502 

Desdobramento de Rochas Ornamentais, quando exclusivo. 2391503 

Polimento de Rochas Ornamentais, quando exclusivo 2391502 

Polimento de Rochas Ornamentais, quando exclusivo 2391503 

Corte e Acabamento/ Aparelhamento de Rochas Ornamentais e/ou polimento 

manual ou semi-automático, quando exclusivos. 2391502 

Corte e Acabamento/ Aparelhamento de Rochas Ornamentais e/ou polimento 

manual ou semi-automático, quando exclusivos. 2391503 

Desdobramento e/ou polimento e/ou corte e aparelhamento de rochas ornamentais, 

quando associados entre si. 2391502 

Desdobramento e/ou polimento e/ou cm1e e aparelhamento de rochas ornamentais, 

quando associados entre si. 2391503 

Fabricação de m1igos de cerâmica refratária e/ou esmaltada para utensílios 

sanitários e outros. 2341900 

Fabricação de a11igos para revestimento cerâmico (placas cerâmicas, porcelanato, 

etc.) 2342701 

Fabricação de m1igos de cerâmica vennelha (telhas, tijolos, lajotas, manilhas e 

afins). 2342702 

Ensacamento de argila, areia e afins para construção civil. 810007 

Beneficiamento de rochas para produção de pedra britada, produtos siderúrgicos 

ou para outros usos industriais/agrícolas. 2391501 

Beneficiamento de areia ou de rochas para produção de pedras decorativas. 2391503 

Limpeza de blocos de rochas ornamentais. 2391503 

Beneficiamento manual de rochas para produção de paralelepípedos e outros 

at1efatos a11esanais. 2391502 

Fabricação de concreto e afins, não incluindo cimento 2330305 

Usina de produção de asfalto a frio. 1921700 

Usina de produção de asfalto a frio. 2399199 
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Usina de produção de asfalto a quente. 

Usina de produção de asfalto a quente. 

Produção de chapas lisas ou corrugadas, bobinas, tiras e fitas, perfis, barras 

redondas; chatas ou quadradas, vergalhões, tubos e fios, de metais e ligas 

ferrosas e não ferrosas, a quente ou a frio, com ou sem fusão, desde que sem 

tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico. 

Produção de chapas lisas ou corrugadas, bobinas, tiras e fitas, perfis, barras 

redondas, chatas ou quadradas, vergalhões, tubos e fios, de metais e ligas ferrosas 

e não fetTosas, a quente ou a frio, com ou sem fusão, desde que sem tratamento 

químico superficial e/ou galvanotécnico. 

Produção de chapas lisas ou cotTugadas, bobinas, tiras e fitas, perfis, barras 

redondas, chatas ou quadradas, vergalhões, tubos e fios, de metais e ligas ferrosas 

e não fenosas, a quente ou a frio, com ou sem fusão, desde que sem tratamento 

químico superficial e/ou galvanotécnico. 

Produção de chapas lisas ou corrugadas, bobinas, tiras e fitas, perfis, barras 

redondas, chatas ou quadradas, vergalhões, tubos e fios, de metais e ligas ferrosas 

e não ferrosas, a quente ou a frio, com ou sem fusão, desde que sem tratamento 

químico superficial e/ou galvanotécnico. 

Produção de chapas lisas ou corrugadas, bobinas, tiras e fitas, perfis, barras 

redondas, chatas ou quadradas, vergalhões, tubos e fios, de metais e ligas ferrosas 

e não fenosas, a quente ou a frio, com ou sem fusão , desde que sem tratamento 

químico superficial e/ou galvanotécnico. 

Produção de chapas lisas ou corrugadas, bobinas, tiras e fitas, perfis, barras 

redondas, chatas ou quadradas, vergalhões, tubos e fios, de metais e ligas fenosas 

e não ferrosas, a quente ou a frio, com ou sem fusão, desde que sem tratamento 

químico superficial e/ou galvanotécnico. 

Produção de chapas lisas ou conugadas, bobinas, tiras e fitas, perfis, barras 

redondas, chatas ou quadradas, vergalhões, tubos e fios, de metais e ligas fenosas 

e não fenosas, a quente ou a frio, com ou sem fusão, desde que sem tratamento 

químico superficial e/ou galvanotécnico. 

Produção de chapas lisas ou conugadas, bobinas, tiras e fitas, perfis, barras 

redondas, chatas ou quadradas, vergalhões, tubos e fios, de metais e ligas fenosas 

1921700 

2399199 

2431800 

2439300 

2439300 

2441502 

2449102 

2449199 

2451200 

2452100 
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e não fen:osas, a quente ou a frio, com ou sem fusão , desde que sem tratamento 

químico superficial e/ou galvanotécnico. 

Produção de chapas lisas ou conugadas, bobinas, tiras e fitas, perfis, banas 

redondas, chatas ou quadradas, vergalhões, tubos e fios, de metais e ligas fenosas 

e não fenosas, a quente ou a frio, com ou sem fusão, desde que sem tratamento 

químico superficial e/ou galvanotécnico. 

Relaminação de metais e ligas não-ferrosos. 

Produção de soldas e anodos. 

Metalurgia do pó, inclusive peças moldadas (fenamentas de usinagem e outras). 

Fabricação e/ou manutenção de estruturas netálicas e/ou artefatos de metais ou 

ligas feiTosas, não fenosas, laminados, extrudados, trefilados, inclusive móveis, 

máquinas, aparelhos, peças, acessórios, tanques, reservatórios e outros recipientes 

metálicos de calderaria, sem pintura por aspersão, tratamento superficial químico, 

termoquímico, galvanotécnico e jateamento. 

Fabricação e/ou manutenção de estruturas netálicas e/ou artefatos de metais ou 

ligas ferrosas, não ferrosas, laminados, extrudados, trefilados, inclusive móveis, 

máquinas, aparelhos, peças, acessórios, tanques, reservatórios e outros recipientes 

metálicos de calderaria, sem pintura por aspersão, tratamento superficial químico, 

termoquímico, galvanotécnico e jateamento. 

Estamparia, funilaria e latoaria, inclusive com pintura por aspersão e/ou aplicação 

de verniz e/ou esmaltação, sem tratamento químico superficial e/ou 

gal vanotécnico. 

Fabricação e/ou manutenção de estruturas netálicas e/ou atiefatos de metais ou 

ligas fenosas, não fenosas, laminados, extrudados, trefilados, inclusive móveis, 

máquinas, aparelhos, peças, acessórios, tanques, reservatórios e outros recipientes 

metálicos de calderaria, com pintura por aspersão, tratamento superficial químico, 

tem1oquímico, galvanotécnico e jateamento. 

Fabricação e/ou manutenção de estruturas netálicas e/ou aiiefatos de metais ou 

ligas fenosas, não ferrosas, la111inados, extrudados, trefilados, inclusive móveis, 

máquinas, aparelhos, peças, acessórios, tanques, reservatórios e outros recipientes 

metálicos de calderaria, com pintura por aspersão, tratamento superficial químico, 

termoquímico, galvanotécnico e jateamento. 

2531402 

2424502 

2449103 

2532202 

25 11000 

2512800 

2532201 

2511000 

2512800 
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Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, sem pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 2950600 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, sem pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3311200 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, sem pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3313901 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, sem pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3314704 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, sem pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3314713 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, sem pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3314714 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, sem pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3314715 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriai's e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, sem pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3314716 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, sem pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3314717 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, sem pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3314718 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, sem pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3314721 
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Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, sem pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3314799 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, sem pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3315500 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, sem pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 4520002 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, sem pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 4520007 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 2950600 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3311200 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriafs e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3313901 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3314704 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3314713 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3314714 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3314715 
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Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3314716 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3314717 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3314718 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3314721 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3314799 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 3315500 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 4520002 

Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com pintura por 

aspersão, incluindo oficinas mecânicas. 4520007 

Fabricação de placas e tatjetas refletivas para veículos automotivos. 3299-0/03 

Fabricação de placas e tatjetas refletivas para veículos automotivos. 3299-0/04 

Jateamento e limpeza de peças metálicas. 2539002 

Serralheria (somente corte). 2542-0/00 

Fabricação e/ou montagem de material elétrico (peças, geradores, motores e 

outros). 2710401 

Fabricação e/ou montagem de material elétrico (peças, geradores, motores e 

outros). 2710402 



Fabricação e/ou montagem de material elétrico (peças, geradores, motores e 

outros). 2710403 

Fabricação e/ou montagem de máquinas, aparelhos e equipamentos para 

comunicação e infmn1ática. 2621300 

Fabricação e/ou montagem de máquinas, aparelhos e equipamentos para 

comunicação e informática. 2622100 

Fabricação e/ou montagem de máquinas, aparelhos e equipamentos para 

comunicação e informática. 2631100 

Fabricação e/ou montagem de máquinas, aparelhos e equipamentos para 

comunicação e informática. 2632900 

Estaleiros artesanais, contemplando fabricação, montagem, reparação e/ou 

manutenção de embarcações e estruturas flutuantes, exclusivamente de madeira. 30.11-3 

Estaleiros náuticos, contemplando fabricação, montagem, reparação e/ou 

manutenÇão de embarcações e estruturas flutuantes, que utilizam fibra. 30.11 -3 

Fabricação e/ou Montagem de meios de transporte rodoviário e aeroviário. 2930101 

Serrarias, quando não associadas à fabricação de estruntras de madeira, bambu, 

vime, junco, xaxim, palha trançada ou cortiça e afins, sem pintura e/ou outras 

proteções superficiais (fenamentas, móveis, chapas e placas de madeira 

compensada ou prensada, revestidas ou não com material plastico, entre outros) 

exceto para aplicação rural. 1610201 

Serrarias, quando não associadas à fabricação de estruturas de madeira, bambu, 

vime, junco, xaxim, palha trançada ou cortiça e afins, sem pintura e/ou outras 

proteções superficiais (fenamentas, móveis, chapas e placas de madeira 

compensada ou prensada, revestidas ou não com material plastico, entre outros) 

exceto para aplicação rural. 1610202 

Fabricação de artigos de colchoaria e estofados. 3104-7/00 

Senaria (somente desdobra de madeira) 1610-2/01 

Tratamento térmico de embalagens de madeira, sem uso de produtos químicos ou 

orgânicos. 1610202 

Fabricação caixas de madeira para uso agropecuário e paletes. 16.21 -8 

Fabricação caixas de madeira para uso agropecuário e paletes. 16.22-6 

Fabricação caixas de madeira para uso agropecuário e paletes. 16.23-4 

Corte de papel para produção de rolos de papel higiênico, lenços e outros. 1721-4/00 



Fabricação e/ou corte de embalagens e/ou artefatos de papel ou papelão, inclusive 

com impressão e/ou plastificação 1721-4/00 

Recondicionamento de pneus com vulcanização a frio ou a quente (autoclave), 

com uso exclusivo de energia elétrica ou gás. 2212900 

Recondicionamento de pneus com vulcanização a frio ou a quente (autoclave), 

com queima de lenha ou combustíveis líquidos. 2212900 

Fabricação de artefatos de bonacha e espuma de borracha (peças e acessórios para 

veículos, máquinas e aparelhos, coneias, canos, tubos, artigos para uso doméstico, 2219600 

galochas, botas e outros), bem como reaproveitamento de artefatos deste material. 2519400 

Fabricação de resinas, fibras e fios at1ificiais e sintéticos e de borracha e látex 

sintéticos. 2033900 

Fabricação de corantes e pigmentos 2072000 

Fabricação de corantes e pigmentos 

2071100 

Produção de óleos, gorduras e ceras vegetais e animais em bruto, de óleos de 

essências vegetais, e outros produtos de destilação da madeira- exceto refinação 

de produtos alimentares ou para produção de combustíveis 1041400 

Fabricação de concentrados aromáticos naturais, a11ificiais e sintéticos - inclusive 

mescla 2093200 

Fabricação de sabão, detergentes e glicerina. 2061400 

Fracionamento e embalagem de produtos químicos de limpeza (sabões, 

detergentes, ceras, desinfetantes e afins), inseticidas, germicidas e fungicidas. 4649409 

Fabricação de produtos de perfumaria. 2063100 

Fabricação I Industrialização de isopor. 2229-3/99 

Aplicação de produtos domissanitários no controle de pragas e vetores, 

exclusivamente no âmbito do tenitório do município. 8122200 

Curtimento e outras preparações de couro e peles, sem uso de produtos químicos 

(uso de extratos vegetais, salga e outros). 1510600 

Fabricação de artigos de material plástico para usos industriais. 2229302 

Fabricação de a11igos de material plástico para usos industriais. 2229303 

Fabricação de at1igos de material plástico para usos industriais. 2229399 

Fabricação de a11igos de material plástico para usos industriais. 2223400 



Fabricação de m1igos de material plástico para uso doméstico pessoal- exceto 

calçados, artigos do vestuário e de viagem. 2229301 

Beneficiamento, fiação e tecelagem de fibras têxteis, sem tingimento. 1311100 

Beneficiamento, fiação e tecelagem de fibras têxteis, sem tingimento. 1312000 

Beneficiamento, fiação e tecelagem de fibras têxteis, sem tingimento. 1313800 

Beneficiamento, fiação e tecelagem de fibras têxteis, sem tingimento. 1321900 

Beneficiamento, fiação e tecelagem de fibras têxteis, sem tingimento. 1323500 

Beneficiamento, fiação e tecelagem de fibras têxteis, sem tingimento. 1322700 

Beneficiamento, fiação e tecelagem de fibras têxteis, com tingimento. 1340502 

Beneficiamento, fiação e tecelagem de fibras têxteis, com tingimento. 1340599 

Fabricação de cordas, cordões e cabos de fibras têxteis e sintéticas 1353700 

Fabricação de estopa e de materiais para estofos e recuperação de resíduos têxteis, 

sem estamparia e/ou tintura. 1351100 

Fabricação de estopa e de materiais para estofos e recuperação de resíduos têxteis, 

com estamparia e/ou tintura. 1351100 

Fabricação de artigos de passamanaria, fitas, filós, rendas e bordados. 1359600 

Fabricação de artefatos têxteis não especificados, com estamparia e/ou tintura. 1340502 

Customização, com lixamento e descoloração, sem geração de efluente. 1340599 

Confecções de roupas e artefatos, em tecido, de cama, mesa e banho, sem 

tingimento. 1412601 

Confecções de roupas e artefatos, em tecido, de cama, mesa e banho, sem 

tingimento. 1411801 

Confecções de roupas e artefatos, em tecido, de cama, mesa e banho, sem 

tingimento. 1413401 

Confecções de roupas e at1efatos, em tecido, de cama, mesa e banho, sem 

tingimento. 1412602 

Confecções de roupas e artefatos, em tecido, de cama, mesa e banho, sem 

tingimento. 1413402 

Confecções de roupas e artefatos, em tecido, de cama, mesa e banho, com 

tingimento. 1412601 

Confecções de roupas e at1efatos, em tecido, de cama, mesa e banho, com 

tingimento. 1411801 



Confecções de roupas e artefatos, em tecido, de cama, mesa e banho, com 

tingimento. 1413401 

Confecções de roupas e artefatos, em tecido, de cama, mesa e banho, com 

tingimento. 1412602 

Confecções de roupas e artefatos, em tecido, de cama, mesa e banho, com 

tingimento. 1413402 

Lavanderia industrial com tingimento, amaciamento e/ou outros acabamentos em 

roupas, peças do vestuário e artefatos diversos de tecidos. 9601701 

Lavanderia comercial de artigos de vestuário, cama, mesa e banho, exceto artigos 

hospitalares, sem tingimento de peças. 9601701 

Lavanderia comercial de artigos de vestuário, cama, mesa e banho, com lavagem 

de artigos hospitalares, sem tingimento de peças. 9601701 

Fabricação de artefatos diversos de couros e peles, sem tingimento ou tratamento 

de superfície. 1529700 

Fabricação de artefatos diversos de couros e peles, sem tingimento ou tratamento 

de superfície. 1531901 

Fabricaç~o de artefatos diversos de couros e peles, com tingimento ou tratamento 

de superfície. 1529700 

Fabricação de artefatos diversos de couros e peles, com tingimento ou tratamento 

de superfície. 1531901 

ToiTefação e/ou moagem de café e outros grãos. 1081302 

Fabricação de balas, caramelos, pastilhas, drops, bombons, chocolates, gomas de 

mascar e afins. 1093702 

Fabricação de balas, caramelos, pastilhas, drops, bombons, chocolates, gomas de 

mascar e afins. 1093701 

Entreposto e envase de mel, associado ou não à produção de balas e doces deste 

produto. 1099699 

Fabricação de doces e conservas de frutas, legumes e outros vegetais. 1031700 

Fabricação de doces e conservas de frutas, legumes e outros vegetais. 1032599 

Fabricação de doces e conservas de frutas, legumes e outros vegetais. 

1032501 

Preparação de sal de cozinha. 0892-4 
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I Refino e preparação de óleos e gorduras vegetais, produção de manteiga de cacau 

e gorduras de origem animal destinados à alimentação_ 

Refino e preparação de óleos e gorduras vegetais, produção de manteiga de cacau 

e gorduras de origem animal destinados à alimentação_ 

Fabricação de vinagre_ 

Industrialização do leite (incluindo beneficiamento, pasteurização e produção de 

leite em pó), com queijaria_ 

Industrialização do leite (incluindo beneficiamento, pasteurização e produção de 

leite em pó), com queijaria_ 

! 

I 

I 

' 
' ! 

Industrialização do leite (incluindo beneficiamento, pasteurização e produção de l 
leite em pó), sem queijaria_ I 

Fabricação de massas alimentícias e biscoitos_ 
I 

Fabricação de massas alimentícias e biscoitos_ 
I 
I 

Fabricação de polpa de frutas_ 
I 

Fabricação de fermentos e leveduras_ i 

Beneficiamento de pescado, incluindo peixarias não localizadas em área urbana 

consolidada_ 

Fabricação de geh 
' ! 

Açougues e/ou peixarias não localizados em área urbana consolidada_ 

Abatedouro de frango e outros animais de pequeno porte_ 

Abatedouro de frango e outros animais de e p q ueno POrte. 

Abatedouro de suínos, ovinos e outros animais de médio porte, 
' Abatedouro de suínos, ovinos e outros animais de médio porte_ 
I 
! 

l 
I 

Abatedouro de bovinos e outros animais de grande pmie_ 
I 

Abatedouro de bovinos e outros animais de grande porte, 
~ - I 

' 
Abatedouro de bovinos e outros animais de grande porte_ 

Abatedouros mistos de bovinos e suínos e outros animais de médio e grande porte_ 

I Abatedouros mistos de bovinos e suínos e outros animais de médio e grande porte_ 

1065103 

1042200 

1099601 I 

1051100 ! 

!052000 

1051100 

1094500 
' 

I 
I 1092900 

I 1033301 

1099603 
I 

- I 
4634603 I 

! 

1099604 

47,22-9 ! 

---! 
1012101 

' 
I 

''' ''l 

~ - '-10]?10? 

1012103 ! 

i 

I 

1012104 
~ 1011201 

' 

' 

1 Olí204 
·-··-

I 

1011202 

1012103 
o -

1011203 
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Abatedouros mistos de bovinos e suínos e outros animais de médio e grande porte. 1012104 

Abatedouros mistos de bovinos e suínos e outros animais de médio e grande p011e. 1011201 

Abatedouros mistos de bovinos e suínos e outros animais de médio e grande porte. 1011204 

Abatedouros mistos de bovinos e suínos e outros animais de médio e grande pm1e. 1011202 

Industrialização de carne, incluindo desossa e charqueada; produção de embutidos 

e outros produtos alimentares de origem animal. 1013901 

Fabricação de temperos e condimentos. 1095300 

Supermercados e hipermercados com atividades de corte e limpeza de carnes, 

pescados e semelhantes (com açougue, peixaria e outros), não localizado em área 

urbana consolidada. 4711-3/02 

Supermercados e hipermercados com atividades de corte e limpeza de carnes, 

pescados e semelhantes (com açougue, peixaria e outros), não localizado em área 

urbana consolidada. 4711 -3/01 

Fabricação de sorvetes, tortas geladas e afins. 1053-8/00 

Padronização e envase, sem produção, de bebidas em geral, alcoólicas ou não, 

exceto aguardente e água de coco. 4635403 

Preparação e envase de água de coco. 1033302 

Fabricação de vinhos, licores e outras bebidas alcoólicas semelhantes, exceto 

aguardentes, cervejas, chopes e maltes. 1112700 

Fabricação de cervejas, chopes e maltes. 1113502 

Fabricação de sucos. 1033302 

Fabricação de refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos. 1122499 

Fabricação de refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos. 

1113502 

Fabricação de peças, ornatos, estruturas e pré-moldados de cimento, gesso e lama 

do beneficiamento de rochas ornamentais. 2330399 

Fabricação de peças, ornatos, estruturas e pré-moldados de cimento, gesso e lama 

do beneficiamento de rochas ornamentais. 2330301 

Fabricação e elaboração de vidros e cristais. 23 11700 

Corte e acabamento de vidros, sem fabricação e/ou elaboração. 2311700 

Fabricação e elaboração de produtos diversos de minerais não metálicos 

(abrasivos, lixas, esmeril e outros). 2399199 
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Fabricação e elaboração de produtos diversos de minerais não metálicos 

(abrasivos, lixas, esmeril e outros). 2399102 

Fabricação de peças, a11efatos e estruturas utilizando fibra de vidro e resina. 2229303 

Fabricação de peças, artefatos e estruturas utilizando fibra de vidro e resina. 2930102 

Fabricação de peças, artefatos e estruturas utilizando fibra de vidro e resina. 2930103 

Gráficas e editoras. 1811301 

Gráficas e editoras. 1811302 

Gráficas e editoras. 1812100 

Gráficas e editoras. 1813099 

Gráficas e editoras. 1813001 

Fabricação de instrumentos musicais, exceto de madeira, e fitas magnéticas. 3220500 

Fabricação de aparelhos 011opédicos. 3250703 

Fabricação de aparelhos ortopédicos. 3250704 

Fabricação de instrumentos de precisão não elétricos. 2670-1 

Fabricação de aparelhos para uso médico, odontológico e cirúrgico. 3250701 

Fabricação de aparelhos para uso médico, odontológico e cirúrgico. 3250702 

Fabricação de artigos espmtivos. 3230200 

Fab1icação de artigos de joalheria, bijuteria, ourivesaria e lapidação. 3211602 

Fabricação de attigos de joalheria, bijuteria, ourivesaria e lapidação. 3212400 

Fabricação de pincéis, vassouras, escovas e semelhantes, inclusive com 

reaproveitamento de materiais. 3291400 

Fabricação de produtos descartáveis de higiene pessoal. 1742799 

Fabricação de produtos descartáveis de higiene pessoal. 1742702 

Beneficiamento e embalagem de produtos fitoterápicos naturais, inclusive 

medicamentos e suplementos alimentares. 2121103 

Preparação de fumo, fabricação de ciganos, charutos e cigarrilhas e outras 

atividades de elaboração do tabaco. 1220499 

Preparação de fumo, fabricação de ciganos, charutos e cigarrilhas e outras 

atividades de elaboração do tabaco. 1220401 

Preparação de fumo, fabricação de cigarros, charutos e cigarrilhas e outras 

atividades de elaboração do tabaco. 1220402 

Fabricação de velas de cera e parafina. 3299006 
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Loteamento predominantemente residencial ou para unidades habitacionais 

populares 

Unidades habitacionais populares em loteamentos consolidados ou já licenciados, 

'I com sistema coletivo de tratamento de esgoto sanitário, quando não dispensados 

1 
de licenciamento. 

I 

I Condomínios Horizontais. 

Parcelamento do solo para fins exclusivan,ente sob a forma de desmembramento . . . . 

í 

Não inclui loteamento. 

Unidades habitacionais populares em loteamentos consolidados ou já licenciados. 

Condomínios ou conjuntos habitacionais verticais. 

Terraplanagem (corte e/ou aterro), exclusivamente quando vinculada à atividade 

não sujeita ao licenciamento ambiental. 

Loteamentos ou distritos Industriais/empresariais. 
·-·-· 

Envasamento e industrialização de gás. 

Transmissão/Distribuição de energia elétrica, não instalados até 05/06/2008. 

Transmissão/Distribuição de energia elétrica, instalados até 05/06/2008. 

Usina de geração de energia solar fotovoltaica. 

Subestação de energia elétrica, não instalados até 05/06/2008. 

Triagem e armazenamento temporário de materiais sólidos reaproveitáveís não 

contaminados com produto ou resíduo perigoso. 

Triagem e armazenamento temporário de materiais sólidos reaproveitáveis não 

contaminados com produto ou resíduo perigoso. 

6810203 

6810203 

8112500 

1793376 
i 

I 6810203 
I 

·------------·~ 

I 
8112500 I 

I 

I 

I 
I 
I 

4313-4/00 
I 

6810203 I 

I 
' I 

2520401 
i 

3512300 ! 

I 

3512300 
I 

588527 ! 
' 

! 

3512300 

4687701 

4687702 

Triagem e armazenamento temporário de materiais sólidos reaproveitáveis 

· contaminados com produto ou resíduo perigoso, inclusive ferro-velho. 4687703_j 

Armazenamento, reciclagem e/ou comércio de óleo de ongem vegetal usado, s-e-m--1------- ! 

, beneficiamento 
I 

4637105 
I 

Reciclagem e/ou recuperação de resíduos sólidos triados, não perigosos. 
! 3811400 
I 

i Compostagem, exceto de resíduos orgànicos de atividades agrosilvopastoris. 3839401 

Disposição de rejeitas I estéreis provenientes da extração de rochas, exceto lama 
- -I 

I 

do beneficiamento de rochas ornamentais (LBRO). 3 821-l/00 i 

·-! Transbordo de resíduos sólidos urbanos e rejeitas oriundos de manejo e limpeza ! 

pública de resíduos sólidos e/ou demais resíduos não perigosos, Classe liA e IIB. ! 3821100 
i ! 
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I Transbordo , triagem e armazenamento temporário de resíduos da construção civil 

ou resíduos volumosos. ] 3811-4/00 

Ateno de resíduos sólidos e rejeitas oriundos de atividades de construção civil - l·---------
Classe A. 

Microclrenagem (Redes ele drenagem de águas pluviais com diâmetro de tubulação 

requerido menor que l.OOOmm e seus dispositivos de drenagem), sem necessidade 

de intervencão em corpos hídricos (dragagens, canalizacão e/ou retificacões. 

dentre outros). Não inclui canais de drenagem. 

Urbanização em margens de corpos hídricos interiores (lagunares, 

lacustres,±1uviais e em reservatórios). 

Urbanização de orlas (marítimas e estuarinas). 

Atracadouro, ancoradouro, pieres e trapiches, sem realização de obras de 

dragagem, aterros, enrocamento e/ou quebra-mar. 

Rampa para lançamento de barcos. 

Restauração, reabilitação e/ou melhoramento de estradas ou rodovias municipais e 

V1Cl11a1S. 

Pavimentação de estradas e rodovias municipais e vicinais. 

Implantação de obras de mie corrente em estradas e rodovias municipais e 

vicinais. 

Implantação de obras de arte especiais. 

Estabelecimentos prisionais e semelhantes. 

Terminal de recebimento, armazenamento e expedição de combustíveis liquidas 

(gasolina, álcool, diesel e semelhantes). 

Terminal de armazenamento exclusivo para combustíveis líquidos (gasolina, 

1 
álcool, diesel e semelhantes), não associado à atividade portuária. 

Terminal de armazenamento de gás, sem envasamento e/ou processamento, não 

associado à atividade portuária. 

Armazenamento e/ou depósito de produtos químicos e/ou perigosos il"acionados 

(em recipiente com capacidade máxima de 200 litros e/ou quilos), exceto 

I 

I 

I 
i 

! 

! 

I 
i 

I 

I 

J 
I 

38000 

I 

848276 
I 
I 

l 
4213-8/00 1, 

4213-8/00 I 
_ _j 

' 63021 

-~ 63021 

i 
I 

4211-1 i 

4211-1 ! 
! 

--~! 

i 

4211-1 I 
I 
I 

42120/00 

75016 

5211799 

I 

4731800 
I ,_.1 
! 

4731800 
I 

·~. 

agrotóxicos e afins. 5211-7/99 I 
f-;::-~-;-~------;-----;~--;----;--;------;----,------;---,---f--- ____ _j 

Pátio de estocagcm, armazém ou depósito exclusivo de produtos extrativos de i 

L 
___________________________________ __j__________ll .1 origem mineral em bruto. 5211-7/99 _ 
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Pátio de estocagem, armazém ou depósito exclusivo para blocos de rochas 

ornamentais. 5211-7/99 

Pátio de estocagem, annazém ou depósito exclusivo para grãos e outros produtos 

alimentícios, associado ou não à classificação (rebeneficiamento ), incluindo 

frigorificados. 5211-7/99 

Pátio de estocagem, armazém ou depósito para cargas gerais, em área/galpão 

aberto e/ou fechado (exceto produtos/resíduos químicos e/ou perigosos e/ou 

alimentícios e/ou combustíveis), e materiais não considerados em enquadramento 

específico, inclusive para armazenamento e ensacamento de carvão vegetal, com 

atividades de manutenção e/ou lavagem de equipamentos e/ou unidade de 

abastecimento de veículos 5211-7/99 

Pátio de estocagem, armazém ou depósito para cargas gerais, em galpão fechado 

(exceto produtos/resíduos químicos e/ou perigosos e/ou alimentícios e/ou 

combustíveis), e materiais não considerados em enquadramento específico, 

inclusive para armazenamento e ensacamento de carvão vegetal, sem atividades de 

manutenção, lavagem de equipamentos e unidade de abastecimento de veículos. 5211-7/99 

Pátio de estocagem, am1azém ou depósito para cargas gerais, em área aberta e/ou 

mista - galpão fechado + área aberta, (exceto produtos/resíduos químicos e/ou 

perigosos e/ou alimentícios e/ou combustíveis), e materiais não considerados em 

outro enquadramento específico, incluindo para armazenamento e ensacamento de 

carvão, e armazenamento de areai, brita e outros materiais de construção civil, sem 

atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e unidade de abastecimento 

de veículos. 5211 -7/99 

Annazenamento de produtos domissanitários e/ou de fumigação e/ou expurgo. 5211 -7/99 

Hospital.· 8610101 

Hospital. 

8610102 

Laboratório de ánalise clínicas, patológicas, microbiológicas e/ou de biologia 

molecular. 86402/01 

Laboratório de ánalise de parâmetros ambientais ou de controle de qualidade de 

alimento ou de produtos farmacêuticos, ou agronômicas (com utilização de 

reagente químico). 86402/02 

Hospital veterinário. 7500100 
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Unidades Básicas de Saúde, clínicas médicas e veterinárias (com procedimentos 

cirúrgicos). 86101/02 

Serviços de medicina legal e serviços funerários com embalsamento (tanatopraxia 

e somatoconservação ). 96033/04 

Posto revendedor de combustíveis, com uso de qualquer tanque, ou posto de 

abastecimento de combustíveis (não revendedor), com uso de tanque entenado. 4731800 

Posto de abastecimento de combustíveis (não revendedor) somente com tanque 

aéreo. 4731800 

Lavagem de veículos. 4520005 

Garagens de ônibus e outros veículos automotores com atividades de manutenção 

e/ou lavagem e/ou abastecimento de veículos. 52117 

Canteiros de obras, vinculados a atividade que já obteve licença ou dispensadas de 

licenciamento, inclusive com as atividades de manutenção e/ou lavagem e/ou 

abastecimento de veículos. 43118/02 

Estação de Tratamento de Agua (ET A) - vinculada à sistema público de 

tratamento e distribuição de água. 36006/01 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) - sem lagoas - vinculada à sistema 

público de coleta e tratamento de esgoto. 37011/00 
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ANEXO 11 - ATIVIDADES DE ALTO RISCO - SECRETARIA DE AGRICULTURA 

MUNICIPAL 

*No momento não existem atividades econômicas enquadradas como de alto risco pela secretaria 

de agricultura municipal. 

ANEXO 111 - ATIVIDADES DE ALTO RISCO- SECRETARIA DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA MUNICIPAL 

DESCRIÇÃO CNAE 

Refino e outros tratamentos do sal 0892-4/03 

Fabricação de conservas de frutas 1031 -7/00 

Fabricação de conservas de palmito 1032-5/01 

Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito 1032-5/99 

Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho 1041-4/00 

Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho 1042-2/00 

Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de 1043-1/00 

arumms 

Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis 1053-8/00 

Moagem de trigo e fabricação de derivados 1062-7/00 

Fabricaçao de óleo de milho em bruto 1065-1 /02 

Fabricação de óleo de milho refinado 1065-1/03 

Fabricação de açúcar de cana refinado 1072-4/0 1 

Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba 1072-4/02 

Fabricação de produtos à base de café 1082-1 /00 

Fabricação de produtos de panificação industrial 1091 -1/01 

Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção 1091 -1/02 

própria 

Fabricação de massas alimentícias 1094-5/00 

Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos 1095-3/00 

Fabricação de alimentos e pratos prontos 1096-1 /00 

Fabricação de pós alimentícios 1099-6/02 

Fabricação de fermentos e leveduras 1099-6/03 

Fabricação de gelo comum 1099-6/04 



Fabricação de adoçantes naturais e artiüciais l 1099-6/06 

Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares 
I 

1099-6/07 
-

Fabricação de outros produtos alimentícios não especiJlcados anteriormente l 099-6/99 

Fabricação de águas envasadas 1121-6/00 
-

Fabricação de bebidas isotônicas 1122-4/04 
' 

Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especit1cadas anteriormente i 1122-4/99 
I 

Fabricação de embalagens de papel 
I 1731-l/00 I 

Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão ! 732-0/00 

Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado 1733-8/00 ! 
! 

Fabricação de fraldas descartáveis ! 1742-7/01 
~····--i 

I 

Fabricação de absorventes higiênicos I 1742-7/02 I -· 
Fabricação ele álcool 1931-4/00 ! 

Fabricação de cloro e álcalis 201 i-8/00 I 

I Fabricação ele gases industriais ! 2014-2/00 
\ ! 

Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados I 2019-3/99 
i 
I 

anteriormente 

Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente i 2029-1/00 I ~ 
Fabricação ele clesinfestantes domissanitários 

~ 
2052-5/00 

Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 2061-4/00 ! 

i 

1 
Fabricação de produtos ele limpeza e polimento 2062-2/00 l 

I F b. cl j a ncação e cosméticos, produtos ele perfumaria e ele higiene pessoal ! 2063-1/00 
' 

Fabricação ele tintas, vernizes, esmaltes e lacas I 2071-1/00 I 

-· 
Fabricação de aditivos de uso industrial 2093-2/00 

Fabricação de produtos farmoquímicos 2110-6/00 1 

Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano 2121-1/0 l ! 

i 

Fabricação ele medicamentos homeopáticos para uso humano 2121-1/02 

~ Fabricação ele medicamentos fitoterápicos para uso humano ' 2121-1/03 
! 

·-
Fabricação de preparações farmacêuticas 2123-8/00 

Fabricação de miefatos de borracha não especiücaclos anteriormente 2219-6/00 

Fabricação ele embalagens ele material plástico 2222-6/00 

Fabricação de miefatos ele material plástico para outros usos não especificados 2229-3/99 

anteriormente 
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Fabricação de embalagens de vidro 2312-5/00 

Fabricação de artigos de vidro 2319-2/00 

Fabricação de produtos cerâmicos refratários 2341-9/00 

Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente 2349-4/99 

Fabricação de embalagens metálicas 2591 -8/00 

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de 2660-4/00 

irradiação 

Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados 2829-1/99 

anteriormente, peças e acessórios 

Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios 3092-0/00 

Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, 3250-7/01 

cirúrgico
1 
odontológico e de laboratório 

Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório 3250-7/02 

Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos 3250-7/03 

ortopédicos em geral sob encomenda 

Fabricação de aparelhos e utensílios para coneção de defeitos físicos e aparelhos 3250-7/04 

ortopédicos em geral, exceto sob encomenda 

Fabricação de materiais para medicina e odontologia 3250-7/05 

Fabricação de artigos ópticos 3250-7/07 

Fabricação de artefatos de tecido não tecido para uso odonto-médico-hospitalar 3250-7/08 

Fabricação de escovas, pincéis e vassouras 3291-4/00 

Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 3292-2/02 

Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e 4632-0/03 

féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 

Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 4634-6/01 

Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 4634-6/02 

Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 4634-6/03 

Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 4634-6/99 

Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e 4635-4/03 

acondicionamento associada 

Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. com atividade de 4639-7/02 

fracionamento e acondicionamento associada 
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Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 4644-3/01 

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4649-4/09 

com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 

Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não 4684-2/99 

especificados anteriormente 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 4711 -3/01 

alimentícios - hipermercados 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 4711 -3/02 

alimentícios - supermercados 

Comércio varejista de carnes - açougues 4722-9/01 

Peixaria 4722-9/02 

Comércio varejista de produtos fatmacêuticos, sem manipulação de fótmulas 4771-7/01 

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas 4771-7/02 

Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 4771 -7/03 

Restaurantes e similares 5611-2/01 

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 5620-1/0 1 

Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 5620-1/02 

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo 5620-1/04 

domiciliar 

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 6201-5/00 

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 6202-3/00 

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 6203-1100 

Testes e análises técnicas 7120-1/00 

Controle de pragas urbanas 8122-2/00 

Educação infantil - creche 8511 -2/00 

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socono e unidades para 8610-1/01 

atendimento a urgências 

Atividades de atendimento em pronto-socono e unidades hospitalares para 8610-1/02 

atendimento a urgências 

UTI móvel 8621-6/01 

Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 8621-6/02 



Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a 8622-4/00 

urgências 

Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos 8630-5/01 

cirúrgicos 

Atividade odontológica 8630-5/04 
1--------------------------------i··----------l 

Serviços de vacinação e imunização humana 8630-5/06 

Laboratórios de anatomia patológica e citológica 8640-2/0 l 

Laboratórios clínicos 8640-2/02 

Serviços de ressonância magnética 8640-2/06 ! 

1--------------·---------------1--------~ ------1 
Serviços de litotripsia 8640-2/13 

i 

Atividades de reprodução humana assistida 8630-5/07 I 

SeiTi çoc de ili"i;c c <edh> I o gie 8 G4 0-2/ O 3 == 
Serviços de tomografia 8640-2/04 
~~~------+----------- ' 

Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto 8640-2/05 

tomograt!a 

i Serviços de diagnóstico por nnagem sem uso de radiação ionizante, exceto 8640-2/07 
' 

ressonância n1agnética ! 

i 
Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exan1es 8640-2/09 

análogos 'I 
I 

-· ' Serviços de quimioterapia 8640-2/1 o J 
Serviços de radioterapia 

I 

8640-2/1 i 

I Serviços de hemoterapia 
i 

8640-2/12 

Serviços de bancos de células e tecidos humanos ! 

i 
8640-2/14 

Atividades de terapia de nutrição entcral e parenteral 
! 

8650-0/07 

Atividades de acupuntura 8690-9/03 

Atividades de podologia ! 

--~ 

i 

8690-9/04 

Atividades de bancos de leite humano I 

-

I 8690-9/02 
I, 

Clínicas e residências geriátricas 8711-5/01 

Instituições de longa permanência para idosos 8711-5/02 
i --

Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no 1 8712-3/00 

domicílio i 
I 

I i Cabeleireiros, Manicure e Pedi cure i 9602-5/01 
i 
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Serviços de tatuagem e colocação de piercing 9609-2/06 

ANEXO -ATIVIDADES DE ALTO RISCO- QUE PODERÃO SER CONSIDERADAS 

DE BAIXO RISCO, CONFORME O CASO- SECRETARIA DE VIGILÂ.NCIA SANITARIA 

MUNICIPAL 

DESCRIÇÃO 
I 

CNAE ' 

··-··""" 
Beneficiamento de arroz 1061-9/01 

Fabricação de produtos do arroz i 1061-9/02 
' 

Fabricação de farinha de mandioca e derivados í 063-5/00 
', -·--· 

Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho 1064-3/00 ! 

Fabricação de amidos e féculas de vegetais 
! 1065-1:=] 

Moagem e fabricação de produtos de ongen1 vegetal não especificados 1069-4/00 

anterionTtente 
' ___j 

Fabricação de açúcar em bruto ! 
1071-6/00 

I i 

Torrefação e moagem de café 1081-3/02 ! 
,, 

Fabricação de biscoitos e bolachas 1092-9/00 

Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates 1093-7/01 

Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes I 1093-7/02 

' - " r I 1 c ? - --"1 -1 FabLcaçao de pwdutos pa1a mfus .. o (cha, Ltate, etc. 1 . 099 o/Ü) 
---' 

Comércio atacadista de leite e laticínios 4631-1/00 

Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hmialiças e legumes 4633-8/01 I 
i 

frescos I 

~ Comércio atacadista ele pães, bolos, biscoitos e similares 4637-l/04 

Comércio atacadista ele massas alimentícias i, 4637-1/05~ 
i Comércio atacadista especializado en1 outros produtos alimentícios não 4637-l/99 . 
I 

especificados anteriormente ! 

I 
Comércio atacadista de produtos alimentícios em gerai 4639-7/0\ 

"" 

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrg1co~ 
I 

4645-1/01 
' hospitalar e de laboratórios ' I 
I 

Comércio atacadista de próteses e artigos de miopeclia I 4645-1/02 I 
I 
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Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 4646-0/01 

Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4646-0/02 

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4649-4/08 

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto- 4664-8/00 

médico-hospitalar; partes e peças 

Comércio atacadista de embalagens 4686-9/02 

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 4691 -5/00 

alimentícios 

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos 4692-3/00 

agropecuários 

Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou 4693-1/00 

de insumos agropecuários 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 4712-1100 

alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 

Lojas de departamentos ou magazines 4713-0/01 

Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 4713-0/02 

Padaria e confeitaria com predominância de revenda 4721 -1/02 

Comércio varejista de laticínios e frios 4721-1/03 

Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4724-5/00 

Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 4729-6/02 

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em 4729-6/99 

produtos alimentícios não especificados anteriormente 

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 4930-2/01 

Transpot1e rodoviário de carga, exceto produtos pengosos e mudanças, 4930-2/02 

intermunicipal, interestadual e internacional 

Armazéns gerais - emissão de warrant 5211 -7/01 

Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 5211 -7/99 

Pensões (alojamento) 5590-6/03 

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas 5611 -2/02 

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 5611-2/03 

Cantinas - serviços de alimentação privativos 5620-1/03 

Atividades veterinárias 7500-1/00 



Hotéis 5510-8/01 

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 8129-0/00 

Envasamento e empacotamento sob contrato 8292-0/00 

Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 8630-5/02 

complementares 

Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 8630-5/99 

Serviços de diagnóstico por registro gráfico -ECO, EEG e outros exames análogos 8640-2/08 

Atividades de serVIÇOS de complementação diagnóstica e terapêutica não 8640-2/99 

especificadas anteriormente 

Lavanderias 9601 -7/01 

Toalheiros 9601 -7/03 

Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza 9602-5/02 
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ESTADO DO ESPÍRITO SA~TO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 

DECRETO N° 5821, DE 13 DE AGOSTO DE 2018. 

Regulamenta novos procedimentos 
operacionais para formalização e aprovação 
de projetos de construção, bem como 
estabelece novo modelo de formulário e dá 
outras providências. 

O PREFEITO DA CIDADE DO ANCHIETA, no uso das atribu ições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, e: 

• CONSIDERANDO a necessidade de simplificar a aprovação de projetos de 
construção civil contribuindo para o incremento do desenvolvimento local; 

• CONSIDERANDO a importância do setor para a economia local, gerando 
emprego e renda em Anchieta; 

• CONSIDERANDO a Instrução Normativa SP n° 01/2017 aprovado pelo Decreto 
n° 5.716/2017; 

• CONSIDERANDO o deliberado nos autos do Processo Administrativo n° 
2951/2018; 

• CONSIDERANDO o projeto "Anchieta Mais Fácil" do Programa Anchieta Criativa 
e Empreendedora instituído pelo Decreto n° 57 40 de 24/11 /2017; 

DECRETA: 

Art. 1 o Ficam estabelecido os novos fluxos para aprovação dos projetos 
de setor de Construção Civil , para aprovação e licenciamento de Construção, 
reforma, projeto arquitetônico, edificações, loteamento, desmembramento, 
remembramento ou desdobro do solo e demais assuntos correlatos, bem como 
para expedição do "habite-se" conforme anexos I e 11, devendo os mesmos ser 
observado pelo setor de Protocolo. 

Art. 2° Fica aprovado o novo formulário padrão, conforme anexo 111, que 
deverá ser disponibilizado no site da Prefeitura de Anchieta em arquivo PDF para 
download dos requerentes. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 

FABRICIO 

PREFEITO MUNICIPAL 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 

ANEXO I PROTOCOLO 

'V 

GO DE FISCALIZAÇÃO DE O.BRAS 
•Vistoria documental. 

....... 
~ 

Documentação incompleta: 
·Err1te r'IOtik:ação ac req~.-~'2'1~-= para Documentação completa. 
complementação em 30 (tri~"'t3) dias. 

~ 
~ ~ 

Não atendimento no prazo: 
Atendimento ~ EMISSÃO DO TERMO DE VISTORIA 

•Arct..ivame-;to do Processo 
Admi-;i~rativo 

no prazo. DOCUMENTAL. 

-----
CEOT PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: 

•Analise dos projetos e/ou memoriais. 

i- 1 
Existência de inconformidades legais nos 

Projetos/Memoriais: Projeto/Memorial adequado 
·Emite r'IOtificação ao req~..;ere'lte para às normas legais municipais. 

'-
complement3çào em 30 (trir~oa dias. 

~ -1- 1 
Não atendimento no prélzo: I Atendimento 

~ 
APROVAÇÃO DOS 

•Arc·-ivame~.to do Proc;:sso no prazo. PROJETOS/MEMORIAIS. 
Adm•"ll~rativo 1--------r 

GO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS "' 
·Recolhimento das taxas; 

•Err11ssào dos Jlvarás; 

' 
•Entrega das Projetos/Memoriais aJJrOVêldos. 

.,I 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 

r 

CNPJ 17.141.694/0001-58 

HABITE-SE 
PROTOCOLO 

GO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
•Vistoria do imóvel. 

Edificação erigida conforme 
aprovada/regularizada: 

•RECOLHIM~WO DAS TAXAS; 
•EV1SSÃO DO(S) i-IABIIE-SC:{S); 

•EMISSÃO DA{s) CERTIDÃO(ÔES) 
D~AL.-!ADA(S). 

I 
Edificação erigida em desacordo como o 

projeto atlrovado/homologado: 
•LAVRATURA DE AUTO DE NOTJFICAÇÀO 

AO REQUE~ENE; 

•NEGATIVA DO PEDIDO; 
•ARQ1JIVAMENTO DO PROCESSO. 

CEOT TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS: 
•Atualização Cadastral do(s) imovel(is). 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 

ANEXO 11 

~ .. ot ... •E COMP::..E"':""O~ 

ES7ADO Cf\1L 

E-MA.~ 

PREFEITURA 

MUNICIPAl 

DE ANCHIETA 
REQUERIMENTO 

DADOS 00 IMOVR 

EJ,O:R:.;:o: 

INSCRIÇÃo M:JI\IICIP.:.._• 

NCP.'ECOMP...E"TO: 

e . ._,,...: 

;;_:-::;:!:F~~ _•:!._,.1..: :- ;. ... ..: 

.i.;:'::;:. w.a. ;:.; ::"! .;:.~ .... Mf".,-: :!!"IJI!!,,Ie~....,.Mft:-: 
:"'!V!"~.4e;-u.•f• .. -; :-.., :!!OC!=:' ::": ::_::-

I llo'.A";-RICULA 

I REG STR-:> 

... _-:_e;_ ... y;: C~ '.J: = OE f= ~c-o;::: 
C!;.-cZ:..:~·--~:,.. ::-~~-E-:! 

L :!••: 4 p.,.re~;;-:- :! ~:-:. ... ~.r e::.-: :•e..:M~JII!;:.:. "!• - .: 
r::,.,•!r.Ae=- ... M::t.;-: = .. =~=~'::e::: c.:::.: 

=v-~~!'------------------------------------------------------------------------------
Requer p3ra fins de·------------------------------

AnchleL3 ____ ae ----------o e -------

NOME. 

A ·~u O~ ~.te;.. S I So01 C..-u.ooiSI >rr~~ 111'!\ s...cs.pe."\Si.o 00 ~O .:la PfQO!oll~ e r•- ooO.J c:a'l~ -=· :;~ 
I""'~JU'nO ~ S'-'.3 .=an.al se A Pr1!-•*tun pool!".::t s.ot~.Of 3 Q\.o36Q;..A!r rnof'I'!I!!IH1t0 o-.t~ :~-.tos ~A j...:~ "'éCMS.i".C .~s, 

oen....::.õe-s e: p-x:essos310f"0V3ó01 ou "kJ ~i.J ri'·~ no p~ ,:.a. ~o,;)..~~ ~io :WOUfV3C)...""S 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 

"l' ', PREFEITURA 

MUNICIPAL 

DE ANCHI ETA 

REQUERIMENTO 

CNPJ 27.142.694/0001 -58 

NO ATO DO PROTOCOLO ANEXAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

APROVAçÃO DE PROJETOS ARQUITETÕNICOS 
• :oc•a tx;:'~~ , oo ::)::=é CPF dO Coi'O()I".;,:.no. 

• :..,;.:J 31.tlt:r.tC3>:::1 UG dOC.J,-,e<>:C c~...-cbXe>r~ 0e 

c-rcpn:o;,oe, d' r.,c .. Esc :..ra "'Xt':U'.;J ou :~t":JI: 

~ C~r.l.'.~d.l r;;.g.;::JOO 

• E: :aE:rr oe: .:::.Jo.l.!:"":· ltT,;Q ,no do ":''"c'te-

:-d ~':3.ç~~ :cll'"e:lS :i! c: ;·:rrr !.ic sem .>?s~~ lt€:!1i. 

• Ccr.":pr: ~·3n: €: d:: r:co~rr~·:. x ; ~ r<oJ~te- !:C:.C: ~ 

:. = "i"~ P.~.Ts a'T*.: .dn, 

• L.JUOO T:ougr:. (' c.o 

LICENCIAMEHTO DE COHSTRUÇOES OU 
REFORMAS 
• 7oo:.s :.s oocun-~os b.og.do!. FY.l 3 :>pro•·:~;>o o~ 

::--t:,.HC$ 31q.: tt.~õr .::os 

• ;.=i"~ p- O~ .:.cC:C.,.if;C d::l'S otY3:s 0t:~j.:wJ1.:r:.: .J..E.S,n.:lC.l 

:c .z :.1çÕêS :.crroi.lS ~c -er s!.c Sé-t:i.S o=s~e- JtErr 

REGULARIZAÇAO DE EDIFICAçoES 

• :o:•l · <-::.. Y-1 PG c CPF x ::ooçr~ •. ,o 
• Cô::-.l .lloo1e.""tC.XU de joc:.Jf""'E1"!C: C:.t'nÇ:rOb3to~ .:lk 

C-f':?'~.j' Me ,;,, Escn..n =:r at.l ou :orar.na 

::..: c.or.-c:n. •.-crC3 re-g:S:-~ 

• 2.Ci.:W ~ C:ia.ls:-o. lrr'd; :.no de .,,ovE- .. 

• :.:::iiFP7 cb'! t:f"C!E105 oev:ll.Y:":•r.t~ .:;s,s1r.30ol 

~r :..J.ções 1c1Te.lS .r c. ;;:fr !.lc Sét" .. ..l:S 3?!'ê I!~ 

• C:! t3...J! '1135 ~ ?ro,t?!OS 

• -.:it.JOO !.c::::r..c; r.J. f~3 ac r ... .?8 ~c Codgo do:: :t:ns 
• ,:...::.;.~RI~_, l...i..:.OG "i"ecn.:o =?'•~=- .l'5S.n3d.J. 
• ~pt'C'\'3rte dê rt<o~ rrJOêrln X S:: ll'C.do::ntê: s~ ll 

~::-r.P"Ts ~r·:lJ.S 

• Fútos. .~é:f'T'\.35. E "E.i..,e:.r-:JS .lW.ltS c.J =-~,..aç:O.~. 

DE~UCAO DE EDIFICAÇOES 

• Cc.;...3 e-:. do PG ~CPF . ..i:l :n:l!)r,;,·:~o 

• Co:-.J 3iJtéf"tC303 do docurrEf"' C: c.:tr..::c"t:Jb.ltor-.o :Je 

pt'Cprli:'-~ do r':'!c,,C: 1E.s.o i..l"3_ -u~·~~.l3 Ou :Ct"llr:lt': 

.:1: CCI"pn 1.a>03 r~·se-.Ao I' 

• E:·-=~· o.::- ·:-ld.J!:-:-o r'o--e ;r.o oo ~.:>~. 

• :.:;_1::F-- d.é e..·e~~,;.~ !.l Oi:n"Oh~~ ~ .. Ga.~.e~.: 

~;~ r.xi.J 10o:n'">C1 no Oo: t:-ocf< Jçõe-s. tcf"'E-3S .J:c 7J'r'r s,;.j 

~nt.JS ~:!e. rt~ 

CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE OBRAS, DE 
HABITE-SE OU DETALHADA 

• Cop.l, IX~OX OC ::3 e(;"?~ cb pr::Vo:t;,~~ 

• C4pl a.•.er.: .:xb oo doe~-~ ::nprx.Jt.,._, ~ 

pocred.xSe- ó~ r:"~'>~-=- t :~rr:un. ~c.ltr~l.f.:. .:.... ~cn~o 

de.::~ ~t;r~: 

• ~·~no:.~r o ••x~sc do? L :,;,-c :r.'et'Y.> o.. 
=.c.g....J .=3-ç;. .. ~ :cr~· . .-~ic 

REME~mRA....,ENTO OU DESOOBR(i DE LC.ITES 
OU REnFIC ·'~ÂO OE .:.REA 
• Cop.;a (>~O•) X;: :Õ e co= do p<':Çf'Eo!:.">:> 

• :Cp..:;. Jl.ll~to:u x; occur;,.;<-1·::-s cornço~·:·c; ~ 

;:coco~~; :>:-s: .r.:o~::. ~ur.i. rr~~--=:j~ 0\1 

c ::r:-:.· o dé ccrrçn...,i?".:1J "E<JI!':""..OC r 

• ~~m :.= C.l(jjS.ro :;.:.b ;•G :.:-s 1=·.~-:; 

• C: du.J.S. t• -.l.S do!: ~:"C,~to: 

• APT P.".7 do: ;..-cj@tc~ O<~·):;·:: ;;~;r.J:b: 

• Con'Cl~.Jr.t! de rec:::Jh r.-erto ::~: ·..s~ -cd.::r'M !.~ :1 

..PT"'P-f:<"'<:la 

CEPTIDi.O DE Ot~ETRlZES URBAAoSTICJ. S 
• :.oy.J ê-:o .s:. ='':e:==..., .. p-:,.. -:- .... ..... 

• Cop~ J.~,....:,c:.;d.J .;:, .:x...n·-= ... ~· cO"Tlpt:..:.:n.or..o d~ 

procred~ oc IIT'""'E :;,.;:,-:,..o r-3&' :U-3 .?U c.:r.:-xc 
OE C~":l o~t:n.:b ~!11'30:.1 

• "''<),ElO con:tr.O' ;unu pl;;l" • .>ltmen;.l cb 9 tt.:. 
c:t'·~~ rt 1:?1 o;=:~.t; 

• .A.PT,P=- 00 ::ro.,etD. ~.-~~:~ J~~l'\lcb 

• ·:orr.:«>~nM• di' rc<::;n .. ..,i«!!Q !1: I~~ .-.;16=<':~ ~~ :; 

,O. F T. P.~- torr•Ml 

AN.:.USE DE ESTUDO OE VIABIUOADE 
URBAN.ST'CA 
• :-op.l [:.erox) ~=:-e::== C); prcçn~:;. ... : 

• ·:..:.P.3 ::!:-""o/".t!odl ó;, :):C .. rrê-::;. CO"!lpr:-..G.ltet::, d'= 

pro.:o~.:;.;:.;. ~ f"'j~!:' ::..S.:-~1'3 . r:-.3%:: :uJ. :"' .:;:r~v 

~ c:ll'l"r:"3. "-'~"'~ r':-~S!J':):).: 1 

• ce:~~ ~ c~~-"J"=~~ Ltro~ nc..:i.Sv:. dJ.. 

• Es::--~o.= \l' :ab' :d.l0.:-~..V~::::l~.3f:~.J:lc.l,. .. :~~ 

PC-M. 

A : ::it 3 o e: ~te- s. so C1tldo s IIIT::-1<-:r-. E"'n siol!l~f""'!io oo 30d3fTt~co ao pccx:esso e re ... ·~o o3 con:.>;r:-,.... : ..: :.~:· 
ro.:..o.."''I par3 su:. .ln: ls.< A Pre'eo~r:t f:OO ? : sol:oG< 3 OU3Q.:.e< ~te; o...:tros =~~-tos~~ 1-·•1pr ~~~s:.·: As 
~ :ÕE.'S €- Çl".:ce5SC'S Xf'CN3ÔOS !CU ~:.0 1 ... ;,o ffo\r:lOOS no~ :'l!ê JQ C»3S Sê"30 :M"QU iV.lOOS 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001 -58 

'MfU1\.UDI 

ANCHIETA 

PREFEITURA 

MUNICIPAL 

DE ANCHIETA 

REQUERIMENTO 

DESMEMBRAMENTO DO SOLO NUMERAÇÃO PREDIAL 
• ::o::-J xe~• dv PG: CPF o: :ropr,:.~o: • ~.;; (ré<'O~l O: ::l:; e C?= elo proçr.~l•' ~ 

• :::.:•J aut;rctc:;,::.:; oc docu..-.:!"!0 C::tl'CC"OO.lt~' de • :op;; J-~'":.xb cb ó:c~-o::: :=t"lpr:.bat:l"~ ~ 

;:.-cpre-.:::ló? do r.o.·~ t Eso'ltci'J rr~:r.cu J ro ~or>II'JIC pr:çr~ ~ UTc'.'l<l êscrrun. rr.Jt•·:JJ Qo.J ::nn:o 
~;; ccr.çn ,'ffid.J regrs::'Jdo• dO? CO.TC,~~rdJ ~~:t.:l) 

• :::~-.dõo OE : .r:.-.:!:'S l!t-...Jr ~:>as' • .CD • õo~:·m :le CJ1L':"' '>'00 .-c a:; •rnv-: 

• ~00 ~=~~= d: 1:·.:..=· 
• LCE!":)3 .:..rr~eM.J ?rc-f.J 

• Mer'"Qm Ce-..::-:."c. 

• !..=:- ~eoo~ 01 .urr.a v l d:-5 ~rolE~~ p3~ .3,.,4 s~ 

• ~:::;;:;p,- :b pr:,:·:;. OE'i'Oa!No"":€: .J5õ:r~ 

• ::.twnPf:>>J;j;rt~ :lE rer_.:;,. !'1"1:--!o dt: IS-S r..::o=~'"ê !.Ot)("e .J 

:.~i ?.Rí €:M,· C13 

APROVAÇAO DE LOTEAMENTO 00 SOLO OU 
CONOOMÍNIO URSAH1STICO 

• :~::<J :x!!":( do P0:3 ~CPF oc :ro!X'~.,o 

• ::ot:o J JUIO:I'tC3-:::J de OocUr":<'itC Cetn::fob:r.or:; :le 

~.:-:!JOi: do ti'oU: , Es.:nt!T.l. rr.J:r•C'.J J ou :ontr3tc 

.:.: :orpn '· ;,roru ~~,; :r300 •: 

• :""" dõo dE Ct :rr.:e:s U"'.lr !nu;\; d.l. 

• ._:;uoo :.êc• CJ cb 1: .!.F, 

• t.IErrom [~t';C 

• !;. r~N~ (,1 'JIT.J I 'l :l d~ JlroJ~C": ~~ Jr• ~ 

CERTIDAO DE DENOMINAÇAO DE 
LOGRADOURO 
• C..J:t.a xo:roxl oo ::·::e c<>= oo propl'rd>'O 

• (.opJ J..•.;:rt·~J do O:C.:m;,·r.: ~anJ)<:rotono d~ 

proctledn x mo~ti , êscrcrun, r. Y: :u-~ C<J c ;r~ to 

1e cm:r:1.~ndJ r=;r;:n:): 

TRANSFORMAI;AO DE USO DE EDIFICA. "O 
· ::--p J ~:<o :.:~~.,c== cb Pr"+~'ê·;;. 

• :opJ l-'tê"' :3.13 00 :bc".J'T',;"!C :cr.1pr:ot;Jtoro d-= 

c.vccro:0.-:1: x :r~ve; (&r'!:r.i , ~r·~ :l w c..:t"~z:. 

oe CQI"'C:<':lill"<rdl re-;w.raX. 
• 2-o'=: .. m ~ ::'J;llS'rn mobJ ... ,, ~~ !n· ::;.t'· 

• ~ m:-.::s C' ~rr.J ~3 xs Pro.~o-s ;JrJ 31"; ;e 
pre,.,r:;r 

• !.RI ?R.T 6...~ =ro.o.:~ 0€-~:Jrr-a .. .t~ J.;:sJ-.J.:JS 

red'ic~ões lc!TrJS 3tc I )'r-r s>c. ~el'll$ d..st'ê 11?ml: 

• :~c-.Jnt: :i<o rec:lt'W:'e'ltc oo 13'; ·.c:C::cte s.»: l 

• ~-:; ~ ?PT cb pr:~o<:o oev Cl.r.lrlll!: 3SSJ".:>O.l: • C.op J •: ro•l ó: h-3 ~ :?= d' pr:~H;.""J. 

• ~pn.•Jn:e ""reco• m.-•to oc 1~.3 I'C OE<11E :;otr~ 3 • Cop ~ 1X~ do doc•wrr~:~ c:n,:rob.llo-.o oe 
!?-~?.1 e"":<l.l. e<~ed~ x "'"'''~ \:s.:rcrun, rrr :,; :; :1.1 ::~:-J:o 

• lrs::-.J'T'E"O o.: ;,:r..r: J cor-pEt.Ente oe c~~r.::ll t:-};::nd~) 
• ::rC)""'og ~- .s Cí: e..o ~·:usi.:. :...n obf':tS 

UCENCIAMENTO DE LOTEAMENTO DO SOLO 
OU CONOOMÍNIO URBANÍSTICO 

• '-'·rc,e<:-s d;; :·YC:.:ln';:r-t::; oc so ~ d""o=Ent.o 

J:~c .. ados 

• M.,rroru ~s.cnr.o <!t>' OJI'I'o<{11i: Jprov:lOC.· 

• D=-::retc ~ JJfor::.l{:õo ao c:;rc::.Jrl'-:rdo cb sc.o· 

• -~:;.7s.F_=Ts =~ e.•e.<lJ?.o ~ ~ dt:-w· o.Jr.:~r.t;: 

:1S!f"'3d.ls: 

• Cur\Df?.:l!Y.~dere<:o·.~eooo '!S r<:Oé!l!~$~:6 

!.::;_I!.P?T$ err:t~~ 

,; fJru ~c~:OSISGI OUOOIS '"'4" c.JI'o EmS:..Sp:n$~00 31'1C.'l~O:.OOO~S.:l~ r.: r :oOClc:ont.3go?'r 0.: prx;~ 
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Art. 2° 
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de 
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observadas as 
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especificações do 
desconformes ou inc:ornpativeis; 
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concortente 

VJ a habiiitar:ão da empresa 
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vn - se for o caso, da 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 

LEI N° 1339, DE 25 DE OUTUBRO DE 2018 

Dispõe sobre alteração na Lei Municipal n°. 
155/1996. 

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei ; 

Art. 1° Altera o parágrafo único e o caput do artigo 3° da Lei Municipal n°. 155/1996 e 
acrescenta o § 2°, com a seguinte redação: 

"Art. 3°. Para aquisição do alvará de licença para fiscal ização e funcionamento, 
previstos nesta Lei, o poder concedente resguardará a totalidade das autorizações 
às pessoas residentes no Município. (NR) 
§ 1°. Comprovar-se-á a condição de munícipe com a inscrição no cadastro da 
Secretaria Municipal de Saúde. (NR) 
§ 2°. A destinação de autorização para pessoas residentes em outros municípios 
somente será possível no caso de ausência de candidato habilitado residente no 
Município de Anchieta." (AC) 

Art. 2° Alterar o § 1° do art. 4° da Lei Municipal n°. 155/1996 que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 4° .. .. .... ... . 

§ 1°. Caberá a Prefeitura, no ato do requerimento da licença dos ambulantes, que 
não apresentarem cópia do Alvará do ano anterior, levantar o atestado de 
antecedentes criminais, via certidão negativa de feitos criminais , ou documento 
oficial correlato, devendo o Chefe da Fiscalização, em caso de algum 
apontamento de natureza gravíssima, deliberar, fundamentadamente, com mais 2 
(dois) Fiscais de Obras e Postura, a respeito da não concessão do Alvará."(NR) 

Art. 3° O artigo 5° da Lei Municipal n°. 155/1996 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 5°. A Municipalidade, através de Edital, estabelecerá a fixação de quantidade 
de ambulantes considerando os grupos de atividades por localidade. " (NR) 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Anchieta-ES, 25 de outubro de 2018. 

PREFEITO MUNICIPAL O 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 

DECRETO N° 5875, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019 

Regulamenta o Comitê Gestor Municipal -
CGM das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA, Estado de ESPÍRITO 
SANTO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e; 

• CONSIDERANDO o Programa de Governo Anchieta Criativa e 
Empreendedora, criada pelo Decreto n° 5740 de 24/11/2017, 

• CONSIDERANDO a Lei n° 1315 de 2018 que instituiu a Lei Geral da 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor; 

• CONSIDERANDO a Lei Complementar 123/2006 e alterações; que Instituiu o 
Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa em nosso país; 

• CONSIDERANDO a importância da valorização das políticas públicas 
direcionadas para os empreendedores locais e o estímulo à abertura de novos 
negócios no Município de ANCHIETA; 

DECRETA: 

Art.1° O tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e 
empresas de pequeno porte de que trata a Lei Municipal n° 1315/2018, será 
gerido pelo Comitê Gestor Municipal das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, com as seguintes competências: 

I - acompanhar o andamento e fiscalizar as atividades desenvolvidas no 
âmbito do Espaço do Empreendedor, tendo a incumbência de acompanhar o 
andamento e a aplicabilidade da Lei Municipal, além de estimular a abertura de 
novos negócios no Município, promover parcerias com órgãos ligados ao 
empreendedorismo, capacitar e orientar empreendedores, analisar a 
necessidade de atualização da legislação municipal vigente voltada aos 
empreendedores, e de incentivar e promover parcerias com organismos ligados 
à questão empreendedora; 

11 - gerenciar os subcomitês técnicos que atenderão as demandas 
específicas decorrentes da Lei n° 1.815, de 06 de julho de 2009; 

111 - coordenar as parcerias necessárias ao desenvolvimento dos 
subcomitês técnicos que possam abarcar o Espaço do Empreendedor; 

IV - sugerir revisões dos valores expressos em moeda, no tocante à 
legislação local, pertinentes às microempresas e empresas de pequeno porte; 

V - acompanhar a regulamentação e a implementação do Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte no Município, 
inclusive promovendo medidas de integração e coordenação entre os órgãos 
públicos e privados interessados; 

VI - orientar e assessorar a formulação e coordenação da política 
municipal de desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno 
porte; 

VIl - acompanhar as deliberações e os estudos desenvolvidos no âmbito 
do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, do 
Fórum Estadual da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e do Comitê 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 

para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização 
de Empresas e Negócios; 

VIII - sugerir e/ou promover ações de apoio ao desenvolvimento da 
microempresa e da empresa de pequeno porte local ou regional; 

IX - analisar e empreender estudos acerca da necessidade de edição de 
normas e regulamentações locais versando sobre o Microempreendedor 
Individual (MEl), e os trâmites que envolva trâmites especiais, opcionais para o 
empreendedor. 

Art. 2° O Comitê Gestor Municipal das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, rege-se: 

I - pelos princípios da oralidade, informalidade e celeridade, sendo suas 
propostas de políticas públicas, quando resultante de consenso, encaminhadas 
ao Executivo na forma de anteprojeto de lei ou recomendação, quando seu 
executor não seja membro do Comitê. 

11 - pelo debate dos textos de suas propostas em Audiências Públicas, 
prévias ao encaminhamento daquelas ao Executivo. 

Paragrafo único. Os temas sem consenso, de que trata o inciso I deste 
artigo, serão encaminhados em forma de relatório, fixando os pontos de 
convergência e divergência, e as diligências de acompanhamento serão 
encaminhadas na forma de representação, fixando os pontos a serem corrigidos, 
sendo que em todos os casos produzir-se-á breve ata de reunião, quando 
requerida por qualquer dos seus membros. 

Art. 3° O Comitê Gestor Municipal atuará junto a Secretaria Municipal de 
Integração, Desenvolvimento e Gestão de Recursos, e será integrado pelos 
seguintes segmentos, com seus respectivos suplentes: 

I- 4 (quatro) representantes do Governo Municipal, indicados pelo Chefe 
do Poder Executivo, cabendo a um deles a presidência do órgão. 

11 - 1 (um) representante indicado pela Câmara de Diretores Lojistas de 
Anchieta. 

111 - 1 (um) representante indicado pelo Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de Espírito Santo (CRC-ES). 

IV - 1 (um) representante do Sindicato Rural de Anchieta. 
V- 1 (um) representante da Câmara dos Vereadores. 

Art. 4° As funções de membro do Comitê Gestor Municipal das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte não serão remuneradas, sendo 
consideradas como relevantes serviços prestados ao Município. 

Art. 5° Caberá ao Comitê Gestor Municipal das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte elaborar seu Regimento Interno, por intermédio de 
portaria, onde deverá ser definida a existência de uma Secretaria Executiva, para 
o fornecimento de apoio institucional e técnico administrativo necessário ao 
des.empenho de suas competências. 
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CNPJ 27.142.694/0001-58 

Art. 6° Compete à Secretaria Executiva do CGM: 
I - promover o apoio e os meios necessários à execução dos trabalhos; 
li- prestar assistência direta ao Presidente; 
111 - preparar as reuniões; 
IV - acompanhar a implementação das deliberações; 
V- exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo CGM. 

Art. 7° Os casos omissos serão dirimidos no âmbito das deliberações do 
CGM, ou através de normas, editadas pelo Poder Executivo Municipal, 
necessárias e pertinentes ao pleno funcionamento do Comitê. 

Art. 8° A Presidência do Comitê Gestor Municipal das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte será exercida pelo responsável pelo Espaço do 
Empreendedor, que irá compor o Comitê como um dos representantes indicados 
pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Parágrafo único. Caberá ao Presidente do Comitê Gestor Municipal das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a função de Agente de 
Desenvolvimento, de que trata o art. 9° da Lei Municipal n° 1.815, de 06 de julho 
de 2009, assim como os trabalhos de convocação das reuniões, mediação dos 
debates, supervisão da implementação das medidas a serem adotadas, e 
coordenação do Comitê, cujas reuniões serão públicas, e podendo contar com a 
participação de quaisquer interessados. 

Art. go O Comitê Gestor Municipal das Micro e Pequenas Empresas 
promoverá, pelo menos, uma conferência anual, a realizar-se preferencialmente 
no mês de novembro, para a qual serão convocadas as entidades envolvidas no 
processo de geração de emprego e renda e qualificação profissional, aí incluídos 
os outros Conselhos Municipais e das microrregiões. 

§ 1° O CGM poderá instituir comitês e grupos técnicos para execução de 
suas atividades. 

§ 2° Poderão ser convidados a participar dos trabalhos dos grupos ou 
comitês técnicos, representantes de órgãos e de entidades, públicas ou 
privadas, e dos Poderes Legislativo e Judiciário. 

Art. 10. Cada representante efetivo do Comitê terá um suplente e 
mandato por um período de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução. 

§ 1° O suplente poderá participar das reuniões com direito a voto, 
devendo exercê-lo, quando representar seu segmento na ausência do titular 
efetivo. 

§ 2° As decisões e deliberações do Comitê Gestor Municipal das Micro 
e Pequenas Empresas serão tomadas sempre pela maioria absoluta de seus 
membros, mediante a confecção de resoluções, normas técnicas, ou outros tipos 
de atos, os quais sempre serão encaminhados ao Prefeito Municipal para devida 
apreciação. 
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Art. 11. O Comitê Gestor Municipal pode deliberar, mediante 
recomendações, no entanto, tratando-se de matéria não tributária, poderá 
deliberar em caráter normativo, por meio de portaria, ad referendum, dos 
Departamentos Municipais competentes para os assuntos tratados, e de acordo 
com disposições de seu Regimento Interno. 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Anchieta/ES, 14 de fevereiro de 2019. 

Registre-se. Publique-se e cumpre-se 

PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO N° 00312017 DE 26 DE OUTUBRO DE :2017 

Dis;pjj;e sobre o Curricular do ensino 

A Presidenla do Conselho de 
suas atribuições que lhe são conferidas 

in!,eara/ e do ano letivo de 2018 das 

escolas da Rede de Ensino de 

Anchieta e 

uc:~çã;o de Anchieta - no uso de 
Lei Municipal N° 42412006: 

<~~ Considerando o disposto na Lei n° St394!96 e suas normas complementares, e 

* Considerando a necessidade de O'!laFliZ<>Çàio e funcionamento das escolas em 

2018; 

RESOLVE: 

Art. 1°. Aprovar a Organização Currfcular da Educação Básica para o ensino integral e regular 
do ano letivo de 2018, das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Anchieta, 

Art. A Organização Curricular da Educação !nfantif e do Ensino Fundamentai estão 
organizadas, respeitando as especificidades cada segmento: Integral e Regular, Passando 
a vigorar da seguinte forma: 

[- Educação infantil tempo:lilttl~l~~t-, tu mo matutino com as disciplinas da educação 
básica,sendo Linguagem Or8J·-Ei'_, E-sCr!ta,Educação Fisica/Expressão Corporal,Natureza 
e Socfedade Matemáttca/Jogos,Música e Movfmento,Arte,Fortalec~mento do 
Ensino: Linguagem Oml!Escrita e Matemática. 

!!- Educação infantil_ -t~_po turno ve:SI}:;rltino com as oficinas de Oralidade e 
Escrita, Psicomotft~idáde, Brincadelras e rodas cantadas, Patrimônio Histórico e 
Turfstico de Anch·letã~:ldentidade e Autonomia. 

111- Ensino Funda:menta!-.1:-t~mpo integra! turno matutino com as disciplinas da educação 
básica,sendo Língua Portuguesa,Arte, Educação Ffsica,Matemática, Ciências, História, 
Geografia, 

iV- Ensino Fundamental l tempo turno vespertino com as oficinas de Estudo 
Dirigido de Língua Portuguesa, Estudo Dirigido de Matemática, Educação em 
Valores/Ética e Cidadania, Patrimônio Histórico e Turístico de Anchieta, Educação 
Financeira e Empreendedorismo. 

Art. 3°. Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação, revogada as dispos~ções 
em contrário. 

Anchleta, 26 de Outubro de 2017. 

···Bárbara-Ga1ghét-M. Simões 
Presidente do CMEA/ES 

Homologado: 
Em: 2611012017 

~ ! 

Janinha GEfrke de Jesus 
Secretária Munibipal de Educação 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ Nº 27.142.69410001-58 

Avenida Rauta nº1025 I 

Organização Curricular da Educação Básica - 2019 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS- INTEGRAL 

Nº de Dias Letivos: 201 dias I Carga Horária anual mfnima: 1600 h I hora-aula: 60 mín 

E COMPONENTES CURRICULARES 
AULAS SEMANAIS AULAS ANUAIS 

c 1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 
UJ o::t 

Língua Portuguesa 5 5 5 5 5 200 200 200 200 o .-i N o 
.-i o 
o N Educação Literária 2 2 2 2 2 80 80 80 80 \0 N -A M LINGUAGENS cn - i' Educação Física 2 2 2 2 2 80 80 80 80 - i' i' c u o::t i' ---' cn OI (Y") Arte 2 2 2 2 2 80 80 80 80 <! (Y") z I M 

l.9 OI 

UJ cn co z o CIÊNCIAS DA 
Ciências 2 2 2 2 2 80 80 80 80 ---' OI UJ Vl NATUREZA z u o - UJ N ---' - MATEMÁTICA Matemática 5 5 5 5 5 200 200 200 200 0::: <! 

UJ UJ 
<! z UJ A 0... 0::: u u CIÊNCIAS História 2 2 2 2 2 80 80 80 80 UJ 
~ o o o L HUMANAS Geografia 2 2 2 2 2 80 80 80 80 <l: UJ t<! t<! 

Li.. u- u-- :::> :::> Educação Financeira e Empreendedorismo 3 3 3 3 3 120 120 120 120 UJ o 
---' ---' ---' o o F Esporte 2 2 2 2 2 80 80 80 80 

Vl Vl 
UJ UJ I Música 2 2 2 2 2 80 80 80 80 0::: 0::: c 

I Ética e cidadan ia 2 2 2 2 2 80 80 80 80 
N Patrimônio Histórico e Turístico 1 1 1 1 1 40 40 40 40 
A Higiene e bem -estar 4 4 4 s 4 4 160 160 160 160 

Redação e Produção Textual 4 4 4 4 4 160 160 160 160 
TOTAL 40 40 40 40 40 1600 1600 1600 1600 .. ' . O Componente Curncular Ensmo relig1oso e de oferta obngatona pe la Un1dade Escolar e de matncu la facultativa para o aluno, com carga 

computada para além da j ornada obrigatória e poderá ser oferecida em turmas mistas. 

A oficina de Música será ministrada por um instrutor de música. 
A oficina de Esporte será ministrada por um professor de Educação Física. A oficina de Arte será ministrada pelo professor itinerante 

Os temas transversais: Saúde; Sexua lidade e Gênero, Vida fam iliar e social, Direitos das Crianças e Adolescentes, Direitos dos Idosos, 
Preservação do Meio Ambiente, Educação para o Consumo, Educação Fiscal, Educação para o Trânsito, Traba lho e Tecnologia e 
Diversidade Cultural serão trabalhados de forma articulada no Currículo (Resolução CNE/CEB Nº 07/2010, de 14/12/2010). 
Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira e dos Povos Indígenas serão ministrados no âmbito de todo o Currículo escolar 

(Lei Nº 11.645/2008) 
/ 
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PLANEJA•IIIENTO ANUAL DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL 
ENSINO FUNDAMENTAL I- 1° ao 5° ano 

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

PREFE.TURA MUNICIPAL DE ANCtf:t ,. 
:)1r: TAR:A MUN!CI~AL DE EDUC~Ç,~ 

~·t~~-1 : 27 í il) '.C.1'1001-58 

A Educação por si só não transforma o mundo, mas sem ela não há transformação! (Paulo Freire) 

A educação necessita estar em constante inovação. Este é o subsídio de estímulo à criatividade, buscando assim a melhoria do desempenho 
escolar e a construção do sucesso de cada aluno, com o compromisso de formar verdadeiros cidadãos. 

O Projeto para a Escola em Tempo Integral prevê o funcionamento das atividades escolares nos períodos matutino e vespertino, das ?h às 
16h50min, com a oferta de lanches nos períodos da manhã e tarde, bem como, o almoço aos alunos. 

A proposta para o projeto da escola de Ensino Fundamental I é para desenvolvimento de segunda a sexta-feira, com aulas no período regular, 
ou seja, no Turno Matutino, das 07h às 11 h20min e no contraturno de 12h30 às 16h50min. As atividades pedagógicas do ensino regular são 
organizadas de modo a assegurar que, ao final do processo, todos os alunos sejam capazes de ler, compreender e retirar informações contidas 
no texto e redigir com coerência, coesão, correção ortográfica e gramatical. Para tanto, as aulas são de Português, Matemática, Ciências, 
História, Geografia, Arte e Educação Física. 

No Turno Vespertino serão desenvolvidas atividades e oficinas pedagógicas com uma diversidade de áreas temáticas, estimulando a 
criatividade, trabalho em equipe, a educação financeira e o empreendedorismo, bem como o reconhecimento da riqueza cultural do município, 
buscando assim a formação do aluno cidadão e seu sucesso, tanto na vida acadêmica, quanto na profissional posteriormente. 

ESTUDO DIRIGIDO DE LINGUA PORTUGUESA. 

A aprendizagem ocorre de forma lúdica e significativa. A partir da compreensão de significados, relacionados às experiências pessoais 
anteriores, o aluno estabelece relações entre fatos, objetos e conceitos, construindo novos conhecimentos. 

A oficina de linguagem tem como objetivo aprimorar a Língua Portuguesa, com análises literárias, oralidade, produção e interpretação textuais. 

ESTUDO DIRIGIDO DE MATEMÁTICA. 

O objetivo geral é dinamizar as aulas de matemática, de modo que os alunos participem ativamente e construam conhecimentos de forma 
lúdica e prazerosa. O método de ensino desperta a curiosidade dos estudantes por meio de jogos que estimulam a criatividade e a capacidade 
de resolver problemas. Além disso, com atividades desenvolvidas em grupo, os alunos podem trocar ideias e compartilhar o conhecimento. 



EDUCAÇÃO EM VALORES I ÉTICA E CIDADAI,uA 

O desenvolvimento das oficinas servirá para que o aluno se conscientize da necessidade de respeito entre todos através do reconhecimento, da 
apl icação dos direitos e deveres de cada um, formando valores éticos e morais para o exercício de sua cidadania e cumprindo, assim, com o 
maior papel da escola: favorecer uma aprendizagem realmente significativa na formação de seres humanos mais conscientemente 
participativos e responsáveis no convívio social. 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E TURÍSTICO DE ANCHIETA 

Consideramos primordial agregar ao conhecimento histórico das crianças as Oficinas Diversificadas de Patrimônio Histórico e o Turismo de 
Anchieta, pois cada patrimônio traz a história de um local e de um povo, suas origens e raízes. Quando a criança conhece essas histórias se 
sente pertencente àquela região e seu povo, passando a valorizar suas histórias e cultura. 

Visto que o patrimônio histórico e cultural existente no município de Anchieta é um atrativo para atividades relacionadas ao turismo e 
excursionismo e uma possibilidade de melhoria nas condições de vida da população local, entende-se que se deve iniciar um processo de 
planejamento que estabeleça bases para uma utilização da forma mais coerente possível e voltada à sua conservação nas escolas de ensino 
regular com ênfase nas escolas em Tempo Integral. 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E EMPREENDEDORISMO. 

A educação financeira e o empreendedorismo nas escolas em Tempo Integral têm como objetivo colaborar para a formação dos sujeitos, 
promovendo a compreensão do universo do mundo do trabalho, suas relações de produção e consumo. Nesse sentido, objetiva-se proporcionar 
condições de introdução ao planejamento financeiro elementar e estimular o espírito empreendedor, colaborando para a construção da 
emancipação financeira dos educandos. 
Por meio de brincadeiras, jogos, palestras, oficinas, os educando serão estimulados a desenvolverem a criatividade, a organização, o trabalho 
em grupo e o planejamento - habilidades necessárias a todo empreendedor. 



PROPOSTA CURRIL.JLAR COM OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS. 

w Vivenciar as quatro experiências básicas: ouvir, falar, ler e escrever com competência 
e autonomia; 

® Expandir o uso linguagem, sabendo assumir a palavra e produzir textos - tanto 
orais como escritos coerentes, coesos, adequados a seus destinatários, aos 
objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados; 

w Utilizar diferentes registros, sabendo situação 
comunicativa de que participam; 

• Conhecer e respeitar as diferentes variedades linguísticas português 1al:aCJ(): 

• 

acesso, 
identificar 

''mtP<: a partir de 
etc.; 

• Usar de forma adequada os sinais de pontuação; 
• Identificar, em notícias e reportagens, fatos, 

• 

• 

• 

os 

e perceber 

da li 

• Identidade Psicossocial por meio da oralidade. 
• Aspectos lingu isticos presentes no 

fala (tom da voz e movimentos corporais). 
• Sequência nos relat()S. 
• Relato oral. 
• Jornal e C>n!r~•lll<'t" 
• Narração/contação 

e a 

• 
• do dicionário 
• Rimas. 

• Processos de de textos . 
• Dimensão social e estética literário. 
• Apreciação texto literário. 

• 

• 



para melhorar a qualidade das relações pessoais; 
• Compreender e conviver com as modalidades de leitura e escrita por meio de textos, 

possibilitando a percepção das diferenças entre o oral e o escrito; 
• Expressar, registrar, compartilhar e interpretar ideias mediante experiências com a 

leitura; 
• Compreender e utilizar os diferentes textos que circu lam socialmente. 
• Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores e 

preconceitos de classe, credo, gênero ou etnia. 



• Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 
transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, f----:---:------c:-----'--~~~=::c:c ___ c----,------
característico Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a • Leitura, escrita, comparação e ordenação de 
curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade números naturais; 
para resolver problemas; • Jogos com construção de fatos fundamentais da 

w observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos do adição, subtração e multiplicação e divisão; 
ponto de vista do conhecimento e estabelecer o maior número possível de • Resolução de situação-problema mental e escrita; 
relações entre eles, utilizando isso o conhecimento matemático; • matemáticos; 
seleciona r, organiza r e produzi r i nfo rm ações r e levantes, i nte rp retá-1 as e ~ _ _'•'__8[3_riri[lnc;c;:Jacjd.<Oe:iri r<Jal§SJd~e'l_, _r.ra2)'C(:Iii()O>(;Clrí nlJi(JoJ.élgjí:~--·--------
avaliá-las criticamente; 

e Identificar e nomear figuras geométricas e poligonais com o uso 
ou softwares de entre outros. 

situações··problema, 
desenvolvendo 

esses temas e conhecimentos de outras curriculares; 
• Sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos 

matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na de 

• Matemática no seu 

• Medidas 
massa; 

com 



OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

• Desenvolver a autoestima 
• Desenvolver o respeito ao próximo e a natureza. 
• Formar consciência dos valores éticos e morais. 
• Reconhecer que Valores é uma conquista diária por meio de nossas ações. 
• Respeitar os diferentes. 
• Identificar e repelir o bul lying e/ou qualquer outro tipo de atitude de 

desrespeito. 
• Resgatar atitudes de cooperação, participação, responsabilidade, altruísmo, 

tolerância, sensibi lidade e comprometimento na escola para toda a vida. 

CONTEÚDOS 

1° Trimestre 

• Eu e o outro; 
• Vida sócio-familiar e comunitária; 
• Convivência- adotando atitudes de respeito; 
• Amor, amizade, solidariedade como vivências; 
• Dinâmicas que favoreçam a reflexão individual e 

coletiva; 
• Autoavaliação reflexiva das relações eu com o 

outro. 
• Despertar para a importância de intervir na realidade em que vivem, tendo 1---------------------------l 

uma completa consciência de si mesmo, do outro e do mundo; 2o Trimestre 
• Compreender a necessidade de conviver com as pessoas, adotando atitude 1---------------------------1 

de respeito; • Valores- amor, paz, respeito, responsabilidade, 
verdade, justiça, ética, cidadania e outros. 

• Autoestima e convívio social harmônico; 
• Cuidado e Respeito com o meio ambiente; 
• Dinâmicas que favoreçam a reflexão individual e 

coletiva; 
• Autoavaliação reflexiva das relações eu com o 

outro. 

{~ 



• Valorizar a cultura através dos 
• Identificar o próprio grupo de convívio e as relações que estabelecem com 

outros tempos e espaços; 
• Organizar alguns repertórios histórico-culturais que ll1es permitam localizar 

3° Trimestre 
• Bullying na escola: minha, sua, nossa 

responsabilidade; 
• Cidadania: diferenças e desigualdades; 
• Direitos e deveres; 
® Dinâmicas que favoreçam a reflexão individual e 

coletiva; 
• Autoavaliação reflexiva das relações eu com o 

outro. 

meu município; 

Trimestre 

• Património Histórico município e sua 



® Questionar sua realidade, identificando alguns de seus problemas e refletindo 
sobre algumas de suas possíveis soluções, reconhecendo formas de atuação 
política institucionais e organizações coletivas da sociedade civil; 

w Utilizar métodos de pesquisa e de produção de textos de conteúdo histórico, 
aprendendo a ler diferentes registros escritos, iconográficos, sonoros; 

• Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a 
como um direito dos povos e indivíduos e como um elemento de 

e O mundo do trabalho no município de Anchieta; 
® As relações de interdependência campo e cidade; 
• Modos de vida e trabalho no campo; 
• Meio ambiente, homem e as relações de 

interdependência; 
• As profissões da praia; 
• tratamento ao turista. 

L_L_fc=o-'-'rt=alecimento da democracia.----~---------- -----~-_1_------~ _________________ _ 

I. 

• Compreender o 
empreendedor; 

• Desenvolver a habilidade 

• 

trabalho com 
da c a tJaCitJ a<J e f---;:~:c~;;:;;;;::;;.;-;:{~---;::!T;;h-;;;;;:;::;:-------------- ---------- ------j 

I • A 

do c • Valores 

do 
ou entre e a 

o • Planejamento financeiro individual e familiar; 

lidar com as finanças e, diferenciar o "eu quero" 
• Diferença entre renda e lucro; 
• O trabalho como transformação do homem e do meio. 

c na em 

• Mundo 



• 
• 
• 

concretas; 
3° Trimestre 

Desenvolver a autonomia baseada em mudança de atitude . 
Cuidar de si próprio, da natureza e dos bens comuns . • Pagamentos à vista e a prazo 
Organizar e/ou aprimorar sua condição socioeconômica a partir de • Consumo e poupança no contexto do projeto de vida 
conhecimentos e competências oferecidos pela Educação Financeira e familiar; 
Empreendedora. • Minha poupança; 

• Uso consciente dos recursos pecuniários. 

};> Os trabalhos da Proposta Curricular do Integral deverão ser desenvolvidos através de projetos e de forma lúdica, apoiando o educando em suas 
necessidades pedagógicas; 

};> Professores trabalhando em parceria (Matutino e Vespertino), com a intervenção do pedagogo; 
:;.. Como as salas são multidades, o professor adaptará seu planejamento conforme a necessidade da turma. 
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Ministério de Educação. Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil. Distrito Federal: MEC/SEB, 
2008. 
Currículo e conteúdos específicos da Base Nacional Comum de Educação Infantil. Disponível em: 
http:/ /basenacionalcomum. me c. gov. br/docu mentos/relatoriosanaliticos/pareceres/Tizuko _ Morch ida_ Kishi moto. pdf. 
Acesso em: julho 2016. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS. Proposta Curricular da Prefeitura Municipal de Pinhais. Paraná, 2013 . 
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Projeto 

. _1-Ef21 
CRIATIVA E 
EMPREENDEDORA 

Mais Receita 

·~'.e PREFEITURA OE 

I I "'-~·ÇttlETA 



PO DE DE ABRIL DE 

designação 

Jj 

O Secretário istração c 

Humanos do Munlcfpio de no uso das 
conferidas pelo Art. 4° do Decreto I\J 0 5.667 de cie abri! 
de 2017, considerando o momento que o venl 
enfrentando em relação finanças pCiblicas, e a e 
buscar soluções inovadoras a 
para a população, 

os projetos essen 

1° ~ Designar os servidores abaixo relacionados, 

atuarem como "Agente de Captação de Recursos' no 

suas Secretaíias, conforme abaixo relacionados: 

w Secretaria un ministração e 
Humanos- Eunice Cristina Rosa Barbosa de AI 

rência 
Rafael Luis Nunes 

® Secretaria ra- Leona 

@ Secretaria u e da J 

fl.guinaldo José da Si 

" Secretaria un ra e 

Sírnone Battestln. 

" Secretaria n a - Dirceu Porto 

de 

rsos 



" Sec overno --· Sandra 3. 

" Secreta I e na 

,. Secretaria un a r: 

Petri. 

" Secretaria uni a a 

d r;~ s~ntos FI0 1"0n·rino v;::, CLl ''--·;-dl -

'" Secretaria unici Sa e- niel Orestes Bissol 

" Gerência un Segu Públ e 

Carlos Manoel Gratex Ribeiro. 

" Secretaria unlcl ris mo, o e 

preendedorismo- Adélia aria de Souza. 

. Esta entra em vigor na sua 

publicação. 

Anchieta íES1' 28 de ' . de 2017. 

SANDRO 
SECRETÁRIO 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 

LEI N° 1235, 18 DE OUTUBRO DE 2017 

Altera a Lei n° 12312002 - Código 

Tributário Municipal. 

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, faço saber 

que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar; 

Art. 1° O caputdo artigo 277 da Lei Municipal n° 123/2002 passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 277. Fica instituída a Junta de Impugnação Fiscal (JIF), que será 

composta de 02 (dois) membros e 01 (um) presidente, que será sempre 

um servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e lotado na 

Secretaria Municipal de Fazenda. "(NR) 

Art. 2° O inciso I do art. 281 da Lei Municipal n° 123/2002 passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 281 ................... ........................................................................... . 

I - O presidente e os representantes do município, pelo Secretário 

Municipal de Fazenda, podendo ser servidores efetivos ou 

comissionados. " (NR) 

Art. 3° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Anchieta/ES, 18 de outubro de 2017. 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANClliETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 

DECRETO N° 5777, DE 06 DE MARÇO DE 2018 

Dispõe sobre o recadastramento imobiliário do 
município de Anchieta/ES, observando o que 
dispõe o Código Tributário Municipal, Lei n° 
123/2002. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município e 
considerando a necessidade de atualizar o cadastro mobiliário e imobiliário do 
Município de Anchieta, Considerando a necessidade de manter atualizado o 
cadastro dos imóveis existentes na área urbana do município; 

./ CONSIDERANDO que com as informações atualizadas, o contribuinte será tributado de 
acordo com a situação real do seu imóvel; 

./ Considerando as diversas inconsistências existentes no sistema informatizado de 
cadastro imobiliário, que dificultam a identificação correta do contribuinte gerando 
consequências administrativas e judiciais; 

./ Considerando a urgência em atualizar os dados do cadastro em face de a possível perda 
de receita, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica estabelecido critérios para o Recadastramento Imobiliário 
Urbano Municipal, que será realizado por equipe específica designada por ato 
normativo próprio, objetivando manter atualizada a Planta Imobiliária Urbana. 

Parágrafo único. O recadastramento será o suporte básico para corrigir 
e atualizar o sistema informatizado do município incluindo as características dos 
terrenos, das edificações, da área ocupada, o tipo e padrão da construção e 
outras relacionadas a base físico territorial. 

Art. 2° O trabalho de recadastramento contempla as seguintes ações: 

I- medições de terrenos e edificações; 

11 - coleta de informações relativas ao imóvel, conforme Ficha de 
Cadastramento/Recadastramento anexa. 

§ 1°. As edificações ou construções realizadas até a data da verificação 
in loco serão inscritas e lançadas no sistema de cadastro imobiliário do 
município. O lançamento do recadastramento no sistema do Município será 
realizado pela Secretaria Municipal de Fazenda. 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 

§ 2°. O Recadastramento não exime a obrigação de o contribuinte 
regularizar seu imóvel junto a gerencia de Fiscalização de Obras e Postura. 

Art. 3° - Todas as unidades imobiliárias existentes no perímetro urbano 
do Município serão obrigatoriamente inscritas no cadastro imobiliário, mesmo 
que sejam imunes, isentas ou quando não sujeitas à incidência de Imposto Sobre 
a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU. 

Art. 4° - O proprietário de imóvel, o titular do seu domínio útil ou seu 
possuidor a qualquer título, bem como o representante legal de condomínio 
edifício, fica obrigado a fornecer os dados solicitados pelo agente fiscalizador 
para realizar a atualização cadastral da unidade imobiliária ou do condomínio 
edilício. 

Art. 5° - O recadastramento imobiliário será realizado através de vistoria 
"In Loco" bem como o uso de imagens aéreas do sistema de Geoprocessamento 
municipal pelos agentes fiscalizadores, podendo ser utilizado também outros 
servidores que serão qualificados para o trabalho, e irão compor a Comissão de 
Recadastramento Imobiliário que será criada para o cumprimento deste Decreto. 

Parágrafo Único. Os servidores que estiverem atuando no 
recadastramento deverão estar uniformizados e/ou com crachá funcional , sendo 
devidamente identificados. 

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se. Publique-se e cumpra-se. 

Anchieta/ES, 06 de março de 2.018 

_ .............. 

CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 

LEI N° 1343, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018 

Cria o Programa Rua Viva no perímetro urbano 
do Município de Anchieta. 

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, faço saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei; 

Art. 1° Fica criado o Programa Rua Viva no Município de Anchieta, que 
terá como objetivo principal desenvolver atividades de lazer e cultura para os 
cidadãos anchietenses em vias públicas. 

Art. 2° Poderão ser implantadas no perímetro urbano de Anchieta áreas 
de lazer, com o fechamento temporário de vias públicas, de ofício ou mediante 
requerimento. 

Art. 3° O fechamento da via pública dependerá de avaliação da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, podendo ser consultados outros órgãos 
da Administração Pública. 

Art. 4° A Administração deverá avaliar: 

I - se o fechamento da via pública trará grandes transtornos à circulação 
de veículos; 
11 - se haverá risco à integridade física dos munícipes, com a alteração 
do trânsito; 
111 - se trará inviabilidade de acesso à residências localizadas na via que 
se pretende efetuar o fechamento. 

Parágrafo único. Caso o pedido de fechamento da via seja provocado 
por particular, a petição será protocolizada no Setor de Protocolo Geral e 
deverá estar acompanhada de termo de concordância dos moradores. 

Art. 5° Após a avaliação favorável ao fechamento será emitido ato 
administrativo específico. 

Art. 6° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias. 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Anchieta/ES, 23 de novembro de 2018. 

F:Ri~ 
PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA 
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