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Vitória (ES), Terça-feira, 22 de Julho de 2014.
DECRETO Nº 4497, DE 10 DE 

JULHO DE 2014.
Altera dispositivos do Decreto 
nº 3.721, de 17 de fevereiro de 
2014, que trata das atividades 
sujeitas ao licenciamento 
ambiental municipal e à 
dispensa de licenciamento 
junto à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e dá outras 
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DA 
SERRA, Estado do Espírito Santo, 
usando das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo inciso 
V do artigo 72 da Lei Orgânica do 
Município,
CONSIDERANDO que o artigo 176, 
§1º, do Código Municipal de Meio 
Ambiente, Lei 2.199/99, dispõe 
que serão expedidos pelo Chefe do 
Poder Executivo os atos necessários 
para a sua regulamentação;
CONSIDERANDO a concessão de 
delegação de competência pelo 
Estado ao Município, permitindo 
a ampliação do rol de atividades 
de impacto local no âmbito do 
Município da Serra;
CONSIDERANDO a necessidade de 
contínua atualização das atividades 
sujeitas ao licenciamento ambiental 
ou à dispensa de licenciamento 
junto ao Município,
D E C R E T A :
Art. 1º Este Decreto altera 
dispositivos do Decreto nº 3.721, 
de 17 de fevereiro de 2014, que 
trata das atividades sujeitas ao 
licenciamento ambiental municipal 
e à dispensa de licenciamento junto 
à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente.
Art. 2º Para fins de 
enquadramento e classificação 
deverá ser considerada a matriz de 
enquadramento definida no Anexo 
I deste Decreto.
Parágrafo Único. Para fins 
de classificação todos os 
empreendimentos que realizem 
atividades que tenham sido objeto 
de delegação de competência serão 
considerados de potencial poluidor 
alto independente da qualificação 
contida no enquadramento de 
origem.
Art. 3º A lista contida no Anexo 
I do Decreto nº 3.721, de 17 de 
fevereiro de 2014 fica acrescida 
dos códigos de enquadramento 
24.02, 24.03, 24.04, 24.05, 24.06, 
24.07, 24.08, 24.09, 24.10, 24.11, 
20.15, 24.13, 24.14, 24.15 e 
24.16, conforme consta do Anexo 
II do presente Decreto, mantendo-
se a vigência do código 24.01.
Art. 4º A lista contida no Anexo 
I do Decreto nº 3.721, de 17 de 
fevereiro de 2014, fica alterada 
nos termos dos códigos de 
enquadramento 17.01, 17.02, 
17.04, 17.06, 17.08, 19.02, 19.04, 
19.05, 21.06, 22.01, 23.01, 23.02 
e 23.05, conforme consta do Anexo 
III do presente Decreto.
Art. 5º A lista contida no Anexo 
II do Decreto nº 3.721, de 17 de 
fevereiro de 2014 passa a vigorar 
conforme descrito no Anexo IV 
deste Decreto.
Art. 6º Aplicam-se as normas 
estabelecidas neste regulamento 
a todos os empreendimentos e 
atividades localizados ou a se 

localizar no Município da Serra, 
independente da prévia existência 
de processo junto à SEMMA ou não.
§1º No caso de empreendimentos 
cujos processos já tenham sido 
formalizados no IEMA antes da 
publicação deste Decreto, os 
processos somente deverão ser 
transferidos para continuidade 
no Município durante o período 
exigível para renovação de licença 
ou mediante pagamento das taxas 
correspondentes à análise do 
requerimento junto à SEMMA.
§2º A SEMMA deverá dar ciência 
ao IEMA das atividades contidas 
no presente Decreto e, atendido ao 
exposto no § 1º, dar continuidade 
aos processos de licenciamento 
originários do referido Instituto.
Art. 7º Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições 
em contrário.
Palácio Municipal em Serra, aos 10 

de julho de 2014.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL 

BARCELOS
Prefeito Municipal

Protocolo 74704

Resolução nº 021/2014
Conselho Municipal de 
Assistência Social da Serra 
- COMASSE, atendendo ao 
estabelecido no Parágrafo Único 
do Artigo 14 da lei n.º 3779, de 29 
de setembro de 2011, no uso de 
suas atribuições legais, em reunião 
ordinária do dia 16 de julho de 
2014
Resolve:
Art. 1º.  Aprovar o Projeto Técnico 
do Serviço da  “ Proteção Social 
Especial - Alta Complexidade 
- Residência Inclusiva” da 
Sociedade Brasileira de Cultura 
Popular - Cidade do Garoto, inscrita 
neste conselho sob nº.001/1999
Art. 2º.  Aprovar o Projeto Técnico 
e Plano de Ação  dos serviços: 
PSE Média Complexidade - 
Manutenção e Funcionamento 
do Centro POP e Serviço 
especializado em Abordagem 
Social para População em 
Situação de Rua, PSE Alta 
Complexidade - Serviço de 
Acolhimento para Atendimento 
a Pessoa em Situação de Rua 
executados pelo Centro de Defesa 
dos Diretos Humanos da Serra 
- CDDH - Serra, inscrita neste 
conselho sob Livro nº.018/2001 e 
Folha nº 019/2001
Art. 3º.  Aprova a Inscrição da 
Casa de Passagem Miriam - 
Serra para a execução do Serviço 
de Acolhimento Provisório de 
Abrigo, para Criança de 0 a 11 anos 
e 11 meses, conforme o Processo 
nº 24450/2014.
Art. 4º.  Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação

Serra 16/07/2014
LEANDRA FERREIRA DE 

OLIVEIRA
Presidente do COMASSE

Protocolo 74726

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 272/2010. 
PROCESSO Nº 21458/2010 - 
SESA - PARTES: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SERRA e a 
Empresa ENGECLINIC SERVIÇOS 
LTDA. Objeto: A prorrogação 
do contrato nº272/2010 
por mais 12 (doze) meses a 
partir 02/08/2013. Valor do 
Termo Aditivo: R$594.000,00 
(Quinhentos e noventa e quatro 
mil reais), passando o valor do 
contrato para R$ 2.376.000,00 
(Dois milhões, trezentos e setenta 
e seis mil reais).

SESA/CPL 24/03/2013
Protocolo 74498

RESUMO DE ADITIVO DE 
CONTRATO

- NÚMERO: 061/12 - 4º ADITIVO
- CONTRATO: DECK CONSTRUTORA 
E  INCORPORADORA LTDA.
- OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA 
DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO 
DE VIVÊNCIA DE IDOSOS COM 
PISCINA COBERTA E VESTIÁRIOS 
NO BAIRRO FEU ROSA.
OBJETIVOS: REPLANILHAMENTO
COM ALTERAÇÃO DO VALOR DO 
CONTRATO.
- NOVO VALOR: R$ 1.387.726,50.
- PROCESSO: 46073/2014.

Protocolo 74725

Sooretama

RESUMO DE CONTRATO
Nº. 0131/2014.

Contratante: O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 
VINCULADO AO MUNICIPIO DE 
SOORETAMA - ES.
Objeto: contratação de 
empresa especializada para 
fornecimento de equipamentos 
para coleta  de material do 
colo do útero para atender as 
necessidades da Secretária 
Municipal de Saúde, licitação 
do tipo “MENOR PREÇO POR 
ITEM”, com entrega parcelada, 
nos termos do procedimento 
licitatório - Pregão Presencial 
nº. 044/2014, Processo 
administrativo 005660/2013, 
tudo de acordo com a Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, que 
se regerá mediante as Cláusulas e 
condições que subseguem.
Contratada: HOSPIDROGAS 
COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA
Valor Global:                            R$ 
5.082,00 (Cinco mil e oitenta e dois 
reais).
Data da Assinatura: 16.07.2014

Esmael Nunes Loureiro
Prefeito Municipal 

Protocolo 74405

RESUMO DE CONTRATO
Nº. 0132/2014.

Contratante: O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE, 
VINCULADO AO  MUNICÍPIO DE 
SOORETAMA-ES.
Contratado: NEUZA MACHADO 
DE MENEZES                                          Objeto: 
Locação de um imóvel social, situado 
na Rua Henrique Alves paixão nº 
424, Bairro Centro - Sooretama -ES
.                                    Valor Global:                            
R$ 9.600,00 (Nove mil seiscentos 

reais), sendo R$ 800,00 
(Oitocentos reais) mensalmente.                                       
Período: 01/08/2014 ate 31.07.2
015.                             Data da 
Assinatura: 16/07/2014
Recurso(ficha): 008

Esmael Nunes Loureiro
Prefeito Municipal

Protocolo 74461

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOORETAMA

1º ADITIVO AO CONTRATO
Nº 020/2014.

Contratante: O MUNICÍPIO DE 
SOORETAMA-ES.
Contratado: GOLTARA 
COMERCIAL LTDA ME.
Data assinatura: 15/07/2014.
Objeto: Contratação de 
Empresa para prestar serviços 
de tecnologia da informação com 
a finalidade de promover maior 
transparência aos atos da gestão 
do Município de Sooretama, 
do tipo “MENOR PREÇO”, sob o 
regime de fornecimento indireto e 
empreitada por menor preço por 
ITEM, nos termos do procedimento 
licitatório - Pregão Presencial nº. 
048/2013, Processo administrativo 
003926/2013, tudo de acordo com 
a Lei Federal nº. 8.666/93, e suas 
alterações, que se regerá mediante 
as Cláusulas e condições que 
subseguem.                              Valor: 
R$ 69.656,50 (Sessenta e nove mil 
seiscentos e cinqüenta e seis reais 
e cinqüenta centavos).
Fundamentação legal: respaldo 
no 1º artigo 65, da lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores.
Processo: 03640/2014

Protocolo 74460

Vila Valério

A Prefeitura Municipal de Vila 
Valério celebrou os seguintes 
termos contratuais e ajustes:

Contrato N.º 111/2014
Contratado: Jota Quest Produções 
Artísticas e Fonográficas Ltda.
Objeto: Serviço de Contratação de 
Profissional de Setor Artístico, para 
a realização da 15ª Festa do Café e 
20ª Festa de Emancipação Política 
do Município
Valor: R$ 190.000,00
Vigência: 18/06/14
Rubrica: 200130.1339213032.026
Amparo: Art.25, III - Lei 8.666/93

Contrato N.º 112/2014
Contratado: Irmão Lázaro e Banda 
Produções Artísticas Ltda.
Objeto: Serviço de Contratação de 
Profissional de Setor Artístico, para 
a realização da 15ª Festa do Café e 
20ª Festa de Emancipação Política 
do Município
Valor: R$ 67.800,00
Vigência: 22/06/14
Rubrica: 200130.1339213032.026
Amparo: Art.25, III - Lei 8.666/93

Contrato Nº 148/2014
Contratado: Lady Lux Shows e 
Eventos
Objeto: Prestação de Serviços 
Artísticos para a realização das 
festividades em comemoração ao 
20º Aniversário de Emancipação 

samuel.reinholz
Realce
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Vitória (ES), Terça-feira, 22 de Julho de 2014.

São Josédo Calçado

DECRETO Nº 4.710/2014.
“Estabelece a listagem de projetos que serão apoiados por intermédio do Fundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                       CIDADES”.
A Prefeita do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 73, VIII e XIV da Lei Orgânica 
Municipal,
Considerando a criação no âmbito do Poder Executivo Estadual do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEADM, Fundo CIDADES, 
por meio da Lei Complementar nº 712/2013;
Considerando que a finalidade do Fundo CIDADES,  expressa no artigo 1º da Lei Complementar nº 712/2013, é apoiar investimentos municipais nas 
áreas de infraestrutura urbana e rural, educação, esporte, turismo, cultura, saúde, segurança, proteção social, agricultura, saneamento básico, habitação 
de interesse social, meio ambiente, sustentabilidade e mobilidade;
Considerando que o artigo 11-B da Lei Complementar nº 712/2013, define que para aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo CIDADES o 
Município deverá publicar na imprensa oficial a listagem dos projetos que serão apoiados;
Considerando, ainda, que essa publicação deve identificar, por projeto, a área beneficiada, a(s) diretriz(es) e prioridade(s) de aplicação dos recursos 
atendidas, conforme prevê o artigo 4º, I, do Decreto nº 3501-R/2014.
DECRETA:
Art. 1º. Ficam estabelecidos, na forma a seguir, em respeito ao disposto na Lei Complementar nº 712/2013 e no Decreto Estadual nº 3501-R/2014, 
os projetos que serão apoiados pelo FEADM no âmbito do Município de São José do Calçado, explicitando suas áreas de investimento, diretriz(es) e 
prioridade(s) atendidas:

PROJETO APOIADO ÁREA DE 
INVESTIMENTO

DIRETRIZ(ES) PRIORIDADE(S)

Drenagem e pavimentação de ruas  no  Distrito de Alto Calçado Infraestrutura urbana Dec. 3502-R/2014, art. 2º, 
II, b)

Dec. 3502-R/2014, art. 3º, 
III

Drenagem e pavimentação de ruas no Bairro São Domingos Infraestrutura urbana Dec. 3502-R/2014, art. 2º, 
II, b)

Dec. 3502-R/2014, art. 3º, 
III

Drenagem e pavimentação de ruas no Distrito do Divino Espírito 
Santo

Infraestrutura  urbana Dec. 3502-R/2014, art. 2º, 
II b)

Dec. 3502-R/2014, art. 3º, 
III

Art. 2º. Os projetos constantes deste Decreto serão executados com recursos do Fundo Municipal de Investimentos transferidos do Fundo CIDADES e 
serão fiscalizados e avaliados pelo Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento de que trata a Lei Municipal nº  1.855/2014.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE.        PUBLIQUE-SE.         CUMPRA-SE.
Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos dezesseis (16) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e 
quatorze (2014).

LILIANA MARIA REZENDE BULLUS
Prefeita Municipal

Protocolo 74393

Serra

ANEXO DECRETO Nº 4497/2014 
ANEXO I 

MATRIZ DE ENQUADRAMENTO 
MATRIZ DE ENQUADRAMENTO 

 POTENCIAL POLUIDOR 
Baixo Médio Alto 

PORTE 
Pequeno I I II 
Médio I II III 
Grande II III IV 

 
ANEXO II  

  
  ATIVIDADES SUJEITAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO IEMA 

ATIVIDADE PARÂMETRO 
Classe 

SIMPLIFI 
CADA 

P M G 

POTENCIAL 
POLUIDOR/ 

DEGRADADOR 
(B / M / A) 

LIMITE FIXADO PARA 
ATIVIDADES DE IMPACTO LOCAL 

DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA        

 
Licenciamento Ambiental por 
delegação de competência, sem 
enquadramento próprio. 

- - - - Todos ALTO - 

Tratamentos químicos e/ou 
termoquímicos (galvanização, 
cianetação, cementação, 
nitretação, carbonitretação, 
têmpera, cozimento e outros) de 
fios e arames de metais, ligas 
ferrosas e não ferrosas e outras 
estruturas ou artefatos de 
metais. 

Índice = Área 
construída (ha) + 
Área de Estocagem 
(ha), quando houver 

- I ≤ 1,0 1,0 < I ≤ 
2,0 I > 2,0 ALTO ATIVIDADE INCLUÍDA POR 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

Loteamento predominantemente 
residencial ou para unidades 
habitacionais, com Índice 
superior a 3.000. 

Índice = Número de 
lotes x Número de 
lotes x Área total 
parcelável (ha) / 
1000 

- - - I > 
3.000 ALTO 

PORTE AMPLIADO POR LEGAÇÃO 
 
 DE COMPETÊNCIA 

Condomínios residenciais, 
comerciais ou mistos, com Índice 
superior a 3.000. 

Índice = (Número de 
lotes ou unidades)2 x 
Área total (ha)/ 1000 

- - -  I > 
3.000 ALTO PORTE AMPLIADO POR DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIA 

Unidades habitacionais populares 
em loteamentos consolidados ou 
já licenciados, com sistema 
individual de tratamento de 
esgoto sanitário. 

Índice = (Número de 
lotes ou unidades)2 x 
Área total (ha)/ 1000 

- Todos - - ALTO ATIVIDADE INCLUÍDA POR 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

Empreendimentos desportivos, 
turísticos, recreativos ou de 
lazer, públicos ou privados 
(parque aquático, haras, clubes, 
complexos esportivos ou de lazer 
em geral, entre outros), com 
área útil superior a 10 hectares. 

Área útil (ha) - - - AU > 10 ALTO PORTE AMPLIADO POR DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA 

Projetos de urbanização inseridos 
em programas de regularização 
fundiária (conjunto de obras de 
casas populares, esgotamento 
sanitário, abastecimento de 
água, drenagem, contenção de 
encostas, equipamentos 
comunitários de uso público, 
recomposição de vegetação e 
outros), com área de 
abrangência maior que 5 
hectares. 

 
 
 
Área de abrangência 
(ha) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
AA > 5 

 
 
 
ALTO 

 
 
 
PORTE AMPLIADO POR DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA 

Triagem e armazenamento 
temporário de materiais sólidos 
reaproveitáveis contaminados 
com produto ou resíduo 
perigoso, inclusive ferro-velho, 
com Índice maior que 0,5. 

I = Área construída 
(ha) + área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

- - 0,5 < I < 
3,0 I > 3,0 ALTO PORTE AMPLIADO POR DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIA 

Compostagem a partir de 
resíduos orgânicos, exceto 
resíduos sólidos urbanos, com 
Índice maior que 0,5. 

I = Área construída 
(ha) + área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

- - 0,5 < I < 
3,0 I > 3,0 ALTO PORTE AMPLIADO POR DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIA 

Compostagem a partir de I = Área construída - - 0,5 < I < I > 3,0 ALTO PORTE AMPLIADO POR DELEGAÇÃO 

samuel.reinholz
Realce
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ANEXO DECRETO Nº 4497/2014 
ANEXO I 

MATRIZ DE ENQUADRAMENTO 
MATRIZ DE ENQUADRAMENTO 

 POTENCIAL POLUIDOR 
Baixo Médio Alto 

PORTE 
Pequeno I I II 
Médio I II III 
Grande II III IV 

 
ANEXO II  

  
  ATIVIDADES SUJEITAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO IEMA 

ATIVIDADE PARÂMETRO 
Classe 

SIMPLIFI 
CADA 

P M G 

POTENCIAL 
POLUIDOR/ 

DEGRADADOR 
(B / M / A) 

LIMITE FIXADO PARA 
ATIVIDADES DE IMPACTO LOCAL 

DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA        

 
Licenciamento Ambiental por 
delegação de competência, sem 
enquadramento próprio. 

- - - - Todos ALTO - 

Tratamentos químicos e/ou 
termoquímicos (galvanização, 
cianetação, cementação, 
nitretação, carbonitretação, 
têmpera, cozimento e outros) de 
fios e arames de metais, ligas 
ferrosas e não ferrosas e outras 
estruturas ou artefatos de 
metais. 

Índice = Área 
construída (ha) + 
Área de Estocagem 
(ha), quando houver 

- I ≤ 1,0 1,0 < I ≤ 
2,0 I > 2,0 ALTO ATIVIDADE INCLUÍDA POR 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

Loteamento predominantemente 
residencial ou para unidades 
habitacionais, com Índice 
superior a 3.000. 

Índice = Número de 
lotes x Número de 
lotes x Área total 
parcelável (ha) / 
1000 

- - - I > 
3.000 ALTO 

PORTE AMPLIADO POR LEGAÇÃO 
 
 DE COMPETÊNCIA 

Condomínios residenciais, 
comerciais ou mistos, com Índice 
superior a 3.000. 

Índice = (Número de 
lotes ou unidades)2 x 
Área total (ha)/ 1000 

- - -  I > 
3.000 ALTO PORTE AMPLIADO POR DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIA 

Unidades habitacionais populares 
em loteamentos consolidados ou 
já licenciados, com sistema 
individual de tratamento de 
esgoto sanitário. 

Índice = (Número de 
lotes ou unidades)2 x 
Área total (ha)/ 1000 

- Todos - - ALTO ATIVIDADE INCLUÍDA POR 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

Empreendimentos desportivos, 
turísticos, recreativos ou de 
lazer, públicos ou privados 
(parque aquático, haras, clubes, 
complexos esportivos ou de lazer 
em geral, entre outros), com 
área útil superior a 10 hectares. 

Área útil (ha) - - - AU > 10 ALTO PORTE AMPLIADO POR DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA 

Projetos de urbanização inseridos 
em programas de regularização 
fundiária (conjunto de obras de 
casas populares, esgotamento 
sanitário, abastecimento de 
água, drenagem, contenção de 
encostas, equipamentos 
comunitários de uso público, 
recomposição de vegetação e 
outros), com área de 
abrangência maior que 5 
hectares. 

 
 
 
Área de abrangência 
(ha) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
AA > 5 

 
 
 
ALTO 

 
 
 
PORTE AMPLIADO POR DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA 

Triagem e armazenamento 
temporário de materiais sólidos 
reaproveitáveis contaminados 
com produto ou resíduo 
perigoso, inclusive ferro-velho, 
com Índice maior que 0,5. 

I = Área construída 
(ha) + área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

- - 0,5 < I < 
3,0 I > 3,0 ALTO PORTE AMPLIADO POR DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIA 

Compostagem a partir de 
resíduos orgânicos, exceto 
resíduos sólidos urbanos, com 
Índice maior que 0,5. 

I = Área construída 
(ha) + área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

- - 0,5 < I < 
3,0 I > 3,0 ALTO PORTE AMPLIADO POR DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIA 

Compostagem a partir de I = Área construída - - 0,5 < I < I > 3,0 ALTO PORTE AMPLIADO POR DELEGAÇÃO 

resíduos sólidos urbanos, com 
Índice maior que 0,5. 

(ha) + área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

3,0 DE COMPETÊNCIA 

Implantação de obras de arte 
especiais. 

Comprimento da 
Estrutura (m) - CE < 30 30 < CE < 

90 CE > 90 ALTO ATIVIDADE INCLUÍDA POR 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

Pátio de estocagem, armazém ou 
depósito para resíduos industriais 
perigosos, sem processamento 
ou tratamento, excetuando 
resíduos oriundos de serviços de 
saúde. 

Índice = Área 
construída (ha) + 
Área de Estocagem 
(ha), quando houver 

- I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
1,0 I > 1,0 ALTO ATIVIDADE NCLUÍDA POR 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

Laboratório de análises 
patológicas e/ou microbiológicas 
e/ou de biologia molecular e/ou 
de diagnóstico por imagem. 

- - Todos - - ALTO ATIVIDADE INCLUÍDA POR 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

Laboratório de análises de 
parâmetros ambientais e de 
controle de qualidade de 
alimentos e produtos 
farmacêuticos. 

- - Todos - - ALTO ATIVIDADE INCLUÍDA POR 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

 
Laboratório de análises 
agronômicas. 

- -  
Todos - -  

ALTO 

 
ATIVIDADE  
 
INCLUÍDA POR DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

ANEXO III 
ATIVIDADES SUJEITAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL 

CÓD. ATIVIDADE PARÂMETRO Classe 
SIMPLIFICADA P M G 

POTENCIAL 
POLUIDOR/ 
DEGRADA 
DOR  
(B / M / A) 

LIMITE FIXADO 
PARA ATIVIDADES 
DE IMPACTO 
LOCAL 

17 
USO E 
OCUPAÇÃO 
DO SOLO 

       

17.01 

Loteamento 
predominante
mente 
residencial ou 
para unidades 
habitacionais. 

Índice = 
Número de 
lotes x Número 
de lotes x Área 
total parcelável 
(ha) / 1000 

- I ≤ 50 50 < I ≤ 
500 

500 < I < 
3.000 MÉDIO 

LIMITE EXTINTO 
POR DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

17.02 

Condomínios 
residenciais, 
comerciais ou 
mistos. 

Índice = 
(Número de 
lotes ou 
unidades)2 x 
Área total (ha)/ 
1000 

- I ≤ 50 50 < I ≤ 
500 

500 < I < 
3.000 MÉDIO 

LIMITE EXTINTO 
POR DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

17.04 

Terraplenagem 
(corte e/ou 
aterro), 
exclusivamente 
quando 
vinculada a 
atividade não 
sujeita ao 
licenciamento 
ambiental. 

Área 
terraplanada 
(ha) 

AT < 0,03 0,03 < AT 
≤ 0,1 

0,1 < AT 
≤ 0,3 AT > 0,3 MÉDIO - 

17.06 

Empreendimen
tos 
desportivos, 
turísticos, 
recreativos ou 
de lazer, 
públicos ou 
privados 
(parque 
aquático, 
haras, clubes, 
complexos 
esportivos ou 
de lazer em 
geral, entre 
outros). 

Área útil (ha) AU < 0,05 0,05 < AU 
≤ 3 

3 < AU 
≤ 5 

5 < AU ≤ 
10 MÉDIO 

LIMITE EXTINTO 
POR DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 
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17.08 

Projetos de 
urbanização 
inseridos em 
programas de 
regularização 
fundiária 
(conjunto de 
obras de casas 
populares, 
esgotamento 
sanitário, 
abastecimento 
de  
 
água, 
drenagem, 
contenção de 
encostas, 
equipamentos 
comunitários 
de uso público, 
recomposição 
de vegetação e 
outros). 

Área de 
abrangência 
(ha) 

- AA ≤ 2 2 < AA ≤ 
3 3 < AA ≤ 5 MÉDIO 

LIMITE EXTINTO 
POR DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 
 

 

CÓD. ATIVIDADE PARÂMETRO Classe 
SIMPLIFICADA P M G 

POTENCIAL 
POLUIDOR/ 
DEGRADA 
DOR  
(B / M / A) 

LIMITE FIXADO 
PARA ATIVIDA 
DES DE IMPACTO 
LOCAL 

19 
GERENCIAME

NTO E 
RESÍDUOS 

       

19.02 

Triagem e 
armazenamento 
temporário de 

materiais 
sólidos 

reaproveitáveis 
contaminados 

com produto ou 
resíduo 

perigoso, 
inclusive ferro-

velho. 

I = Área 
construída (ha) 
+ área de 
estocagem 
(ha), quando 
houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I ≤ 
0,1 

0,1 < I 
< 0,4 

0,4 < I < 
0,5 MÉDIO 

LIMITE EXTINTO POR 
DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

19.04 

Compostagem a 
partir de 
resíduos 
orgânicos, 
exceto resíduos 
sólidos urbanos. 

I = Área 
construída (ha) 
+ área de 
estocagem 
(ha), quando 
houver 

- I ≤ 0,1 0,1 < I 
< 0,4 

0,4 < I < 
0,5 MÉDIO 

LIMITE EXTINTO POR 
DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

19.05 

Compostagem a 
partir de 
resíduos sólidos 
urbanos. 

I = Área 
construída (ha) 
+ área de 
estocagem 
(ha), quando 
houver 

- I ≤ 0,1 0,1 < I 
< 0,4 

0,4 < I < 
0,5 MÉDIO 

LIMITE EXTINTO POR 
DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

CÓD. ATIVIDADE    PARÂME 
   TRO 

Classe 
SIMPLIFICADA 
 

P M G 

POTENCIAL 
POLUIDOR/ 
DEGRADA 
DOR  
(B / M / A) 

LIMITE FIXADO 
PARA ATIVIDADES 
DE IMPACTO LOCAL 
 

21 
ARMAZENAME
NTO E 
ESTOCAGEM 

       

21.06 

Pátio de 
estocagem, 
armazém ou 
depósito para 
cargas gerais 
(exceto 
produtos/resídu
os químicos 
e/ou perigosos 
e/ou 

I = Área 
construída (ha) 
+ Área de 
estocagem (ha) 

 I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,5 

0,5 < I 
≤ 2 2 < I ≤ 3 MÉDIO I < 3 
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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. 

 

CÓD. ATIVIDADE PARÂMETRO Classe 
SIMPLIFICADA P M G 

POTENCIAL 
POLUIDOR/ 
DEGRADA 
DOR  
(B / M / A) 

LIMITE FIXADO 
PARA ATIVIDADES 
DE IMPACTO 
LOCAL 

22 
SERVIÇOS DE 
SAÚDE E 
ÁREAS AFINS 

       

22.01 Hospital. Número de 
leitos - NLE ≤ 50 50 < NLE 

≤ 200 - ALTO 

LIMITE EXTINTO 
POR DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊN 
CIA 

 

CÓD. ATIVIDADE PARÂMETRO Classe 
SIMPLIFICADA P M G 

POTENCIAL 
POLUIDOR/ 
DEGRADA 
DOR  
(B / M / A) 

LIMITE FIXADO 
PARA 
ATIVIDADES DE 
IMPACTO LOCAL 

23 ATIVIDADES 
DIVERSAS        

23.01 

Posto 
revendedor de 
combustíveis, 
com uso de 
qualquer 
tanque, ou 
posto de 
abastecimento 
de combustíveis 
(não 
revendedor), 
com uso de 
tanque 
enterrado. 

Capacidade de 
armazenamento 
(m³) 

- CA < 60 60 < CA 
≤ 120 CA > 120 ALTO - 

23.02 

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

Capacidade de 
armazenamento 
(m³) 

- CA < 60 60 < CA 
≤ 120 CA > 120 MÉDIO - 

23.05 

Garagens de 
ônibus e outros 
veículos 
automotores 
com atividades 
de manutenção 
e/ou lavagem 
e/ou 
abastecimento 
de veículos. 

Área total (ha) ATO ≤ 0,05 0,05 < ATO 
≤ 0,1 

0,1 < 
ATO < 1 ATO > 1 MÉDIO ATO < 3 
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ANEXO IV 
ATIVIDADES DISPENSADAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO À SEMMA 
  

Descrição da atividade Porte – Limite 
Indústrias Diversas, estocagem, serviços e obras 

Academia de ginástica e fisioterapia. Todos 
Açougue em área urbana consolidada, sem produção de embutidos e demais alimentos processados. Todos 
Agência de turismo. Todos 
Alinhamento e balanceamento de veículos, quando exclusivo. Todos 
Bar ou similar, sem música mecânica ou ao vivo. Todos 
Borracharia, sem recondicionamento de pneus e/ou manutenção de veículos. Todos 
Casa de diversões eletrônicas, excluindo boates, bares e afins. Todos 
Casa lotérica. Todos 
Clínica médica ou veterinária, incluindo pet shop, sem procedimentos cirúrgicos. Todos 
Consultório de profissionais liberais (dentistas, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, dentre outros), 
sem realização de procedimentos cirúrgicos. Todos 

Escola de ensino sem laboratório para uso em aulas práticas. Todos 
Escritório de logística (para negociação de movimentação e distribuição de mercadorias não 
perigosas), excluindo a estocagem. Todos 

Escritório de profissionais liberais (contadores, advogados, representantes comerciais, corretores, 
despachantes, dentre outros). Todos 

Estúdio e laboratório fotográfico. Todos 
Garagem de ônibus ou outros veículos automotores, sem qualquer estrutura de apoio (oficina, 
lavador de veículos, troca de óleo, unidade de abastecimento e outros). Todos 

Igreja, templo ou similar. Todos 
Instalação e manutenção de redes de computadores. Todos 
Instalação e manutenção de redes elétricas. Todos 
Instalação e manutenção de sonorização e manutenção elétrica veicular. Todos 
Lavagem de veículos a seco. Todos 
Padaria e/ou Confeitaria sem forno a lenha. Todos 
Pavimentação e conservação de vias urbanas municipais já consolidadas. Todos 
Praça. Todos 
Prestação de serviços na área de construção civil (construtoras). Todos 
Quadra, ginásio poliesportivo e/ou campo de futebol, exceto complexo esportivo e estádio. Todos 
Reparação, manutenção e/ou montagem de máquinas, aparelhos e equipamentos comerciais, 
eletrônicos e mecânicos diversos sem sua remoção do local de operação. Todos 

Salão de beleza. Todos 
Seleção, beneficiamento e embalagem de produtos para chás. Todos 
Serviço de fotocópia. Todos 
Serviço de jardinagem e paisagismo, exceto imunização e controle de pragas. Todos 
Serviço de limpeza e conservação de prédios e condomínios, exceto imunização e controle de pragas. Todos 
Supermercados e Hipermercados sem atividades de corte e limpeza de carnes, pescados e 
semelhantes (sem açougue, peixaria e outros). Todos 

Varrição mecânica. Todos 
Vidraçaria. Todos 
Viveiro de mudas. Todos 

Uso e Ocupação do solo 
Condomínios ou conjuntos habitacionais, residenciais, comerciais ou mistos, limitado a até 12 
unidades habitacionais e/ou 12 lotes, dispensando-se a exigência de CNPJ. Área Total < 1.500 m². 

Unidades habitacionais populares em loteamentos consolidados ou já licenciados, atendidos por rede 
pública de coleta de esgoto sanitário. NU < 10 

Atividades agroindustriais 
Aquisição de animais de produção. Todos 
Aquisição de máquinas agropecuárias (trator, derriçadeira, roçadeira, pulverizador, ordenhadeira, 
colheitadeira, ensiladeira / desintegrador). Todos 

Comércio 
Comércio de água mineral, com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem atividades de 
manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível. Área Total menor que 500 m² 

Comércio de artefatos de madeira, com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem atividades de 
manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível. Área Total menor que 500 m² 

Comércio de artigos de couro, com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem atividades de 
manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível. Área Total menor que 500 m² 

Comércio de artigos de papelaria e armarinho, com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem 
atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível. Área Total menor que 500 m² 

Comércio de artigos fotográficos e de filmagem, com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem 
atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível. Área Total menor que 500 m² 

Comércio de bebidas e alimentos, sem produção de qualquer natureza (distribuidoras, casas de chá e 
sucos), exceto bares, restaurantes e semelhantes. Todos 

Comércio de brinquedos e artigos recreativos, com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem 
atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível. Área Total menor que 500 m² 

Comércio de cosméticos, perfumaria e produtos de higiene pessoal, sem manipulação, com ou sem 
depósito, desde que exclusivo, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e 
armazenamento de combustível. 

Área Total menor que 500 m² 

Comércio de discos e instrumentos musicais, com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem 
atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível. Área Total menor que 500 m² 

Comércio de equipamentos e aparelhos elétricos e eletrônicos, com ou sem depósito, desde que 
exclusivo, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de 
combustível. 

Área Total menor que 500 m² 

Comércio de Gás GLP, com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem atividades de manutenção, 
lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível. Área Total menor que 500 m² 

Comércio de máquinas e equipamentos odontológicos, médicos, hospitalares e laboratoriais, com ou 
sem depósito, desde que exclusivo, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e 
armazenamento de combustível. 

Área Total menor que 500 m² 

Comércio de equipamentos, máquinas e ferramentas em geral, sem manutenção, com ou sem 
depósito, desde que exclusivo, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e 
armazenamento de combustível. 

Área Total menor que 500 m² 

Comércio de materiais de construção em geral, com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem Área Total menor que 500 m² 
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LEI Nº 4.259
AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL A 
RECEBER EM DOAÇÃO, SEM 
NENHUM ÔNUS, O TERRENO 
MEDINDO 17.600,00m², 
REFERENTE À ÁREA DE 
ESPORTES, LOCALIZADO NA 
RUA RIO MARINHO, BAIRRO 
ELDORADO, DISTRITO DE 
CARAPINA, NESTE MUNICÍPIO, 
PARA IMPLANTAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS 
COMUNITÁRIOS.
O PREFEITO MUNICIPAL DA 
SERRA, Estado do Espírito Santo, 
no uso das atribuições legais, faço 
saber que a Câmara Municipal 
decretou e eu sanciono a seguinte 
Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado a receber 
na forma de doação, sem 
nenhum ônus, o terreno medindo 

17.600,00m², referente à área 
de esportes do Loteamento 
Calabouço, localizado na Rua Rio 
Marinho, no atual Bairro Eldorado, 
Distrito de Carapina - Serra/ES, 
de propriedade da Associação de 
Moradores do Conjunto Residencial 
Eldorado, imóvel este matriculado 
no Cartório de Registro Geral de 
Imóveis do 1º Ofício 2ª Zona da 
Serra, sob o nº 6.774, Livro 2, 
conforme Anexo Único.
Art. 2º A área do imóvel citado 
no artigo 1º será utilizada para 
implantação de equipamentos 
comunitários no Bairro Eldorado.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação.
Palácio Municipal em Serra, aos 18 

de julho de 2014.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL 

BARCELOS
Prefeito Municipal

Protocolo 74715

Protocolo 74710

atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível. 
Comércio de materiais e equipamentos de escritório, comunicação e informática, com ou sem 
depósito, desde que exclusivo, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e 
armazenamento de combustível. 

Área Total menor que 1000 m² 

Comércio de medicamentos e produtos farmacêuticos (drogarias, exceto farmácias de manipulação), 
com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem atividades de manutenção, lavagem de 
equipamentos e armazenamento de combustível. 

Área Total menor que 500 m² 

Comércio de óculos, armações, lentes de contato e outros artigos óticos. Todos 
Comércio de ferragens, peças e acessórios para veículos, exceto ferro-velho, com ou sem depósito, 
desde que exclusivo, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de 
combustível. 

Área Total menor que 500 m² 

Comércio de plantas e/ou produtos de jardinagem (floricultura), com ou sem depósito, desde que 
exclusivo, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de 
combustível. 

Área Total menor que 1000 m² 

Comércio de sorvetes, picolés e similares (sem fabricação) com ou sem depósito, desde que 
exclusivo, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de 
combustível. 

Área Total menor que 1000 m² 

Comércio de suvenires, bijuterias e jóias com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem atividades 
de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível. Área Total menor que 1000 m² 

Comércio de vestuário, calçados e similares com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem 
atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível. Área Total menor que 1000 m² 

Outras atividades 
Outras atividades de impacto local, consideradas de baixo risco ambiental e que não possuam 
enquadramento específico junto ao Estado ou ao Município. Todos 

 

ANEXO ÙNICO DA LEI Nº 4259/2014

Protocolo 74716

LEI Nº 4.258
AUTORIZA O MUNICÍPIO DA 
SERRA A ADERIR AO PROGRAMA 
DE INFRAESTRUTURA DE 
TRANSPORTE E DA MOBILIDADE 
URBANA - PRÓ-TRANSPORTE.
O PREFEITO MUNICIPAL DA 
SERRA, Estado do Espírito Santo, 
no uso das atribuições legais, faço 
saber que a Câmara Municipal 
decretou e eu sanciono a seguinte 
Lei:
Art. 1º  Fica o Município da Serra 
autorizado a aderir ao Programa 
de Infraestrutura de Transporte 
e da Mobilidade Urbana - PRÓ-
TRANSPORTE.
Art. 2º A adesão ao Programa 
PRÓ-TRANSPORTE propiciará o 
aporte de recursos ao Município 
para o financiamento do 
programa de investimentos em 
obras de infraestrutura urbana, 
compreendendo as obras de 
terraplenagem, drenagem, 
pavimentação, sinalização e 
obras complementares do Bairro 
Balneário de Carapebus.
Art. 3º Para atendimento das 
necessidades financeiras do 
programa de investimentos 
mencionado no artigo 2º desta Lei 
fica o Município da Serra autorizado 
a tomar empréstimo junto à Caixa 

Econômica Federal, com recursos do 
Programa PRÓ-TRANSPORTE, até o 
montante de R$ 10.000.000,00.
Parágrafo Único. Em garantia aos 
empréstimos estabelecidos neste 
artigo, fica o Município da Serra 
autorizado a oferecer a vinculação 
de quotas partes do ICMS e/
ou FPM, até o limite do valor do 
financiamento.
Art. 4º Para dar continuidade 
ao Programa PRÓ-TRANSPORTE, 
o Poder Executivo consignará 
nos projetos de lei orçamentária 
dos anos subseqüentes as 
dotações necessárias à formação 
do programa, bem como para 
cumprimento dos compromissos 
com encargos dos empréstimos 
tomados. 
Art. 5º Por conta dos 
financiamentos estabelecidos no 
artigo 3º desta Lei, o Município 
pagará juros de 6% ao ano.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
Palácio Municipal em Serra, aos 18 

de julho de 2014.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL 

BARCELOS
Prefeito Municipal

Protocolo 74719
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