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PODER EXECUTIVO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 4.442/2020
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE
BARES, BOATES, RESTAURANTES E
SIMILARES DAREM ASSISTÊNCIA A
MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições legais, consoante ao estabelecido
no Art. 67, § 2º da LOM – Lei Orgânica do
Município faz saber que o Plenário APROVOU e
EU PROMULGO a seguinte LEI:
Art. 1º Essa Lei dispõe sobre medidas de
segurança a serem adotadas por administradores
de bares, casas de shows, restaurantes e
estabelecimentos similares, visando à proteção
das mulheres em suas dependências.
Parágrafo único. Para os fins dessa lei, entendese por estabelecimentos similares as casas de
eventos, boates, casas noturnas e quaisquer
outros locais comerciais para entretenimento em
que haja aglomeração de pessoas, no seio dos
quais possa vir a ser configurada uma situação de
risco para as mulheres.
Art. 2º Ficam os administradores de bares, casas
de shows, restaurantes e estabelecimentos
similares obrigados a:
I – Afixar avisos e painéis com orientações a
mulheres que se sintam em situação de risco nos
banheiros femininos e, ao menos, em mais um
local visível a todos os seus clientes;
II – Disponibilizar empregado especialmente
treinado para acompanhar mulheres que se
identificarem como em situação de risco até o seu
veículo ou até o local de embarque em outro meio
de transporte público ou particular; e
III – Disponibilizar empregado especialmente
treinado para se solicitado pela mulher em
situação de risco, acompanhá-la até o posto
policial ou delegacia de polícia mais próxima.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 2020.
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ENIS GORDIN
Presidente da Câmara Municipal de
Guarapari
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 26/2020
AUTOR: Ver. Fernanda Mazzelli
LEI Nº 4.443/2020
INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
ENCAMINHAR CÓPIA INTEGRAL DE
PROCESSO DE AQUISIÇÃO E/OU
CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE
LICITAÇÃO, AO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições legais, consoante ao estabelecido
no Art. 67, § 2º da LOM – Lei Orgânica do
Município faz saber que o Plenário APROVOU e
EU PROMULGO a seguinte LEI:
Art. 1º Fica obrigado o Chefe do Poder Executivo
Municipal encaminhar ao Poder Legislativo
Municipal, no prazo de 48h após o pagamento da
despesa contraída, cópia integral dos processos
administrativos de contratação e/ou aquisição
realizados por dispensa de licitação, que forem
fundamentados no Art. 24, IV da Lei Federal nº.
8.666/93, em virtude de decretação de
emergência ou calamidade pública.
§ 1ª O encaminhamento poderá ser feito de
forma digital ou física, desde que, devidamente
protocolizado na Câmara Municipal de Guarapari;
Art. 2º O não cumprimento desta Lei poderá
caracterizar Crime de Responsabilidade, com base
no Art. 1º, incisos VI, VII, XIV e XV do Decreto Lei
nº 201/67, haja vista dever constitucional do
Poder Executivo prestar contas da destinação de
recursos públicos ao Poder Legislativo nos prazos
e condições estabelecidos.
Art. 3º Esta Lei retroage os efeitos à 17 de março
de 2020.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 2020.
ENIS GORDIN
Presidente da Câmara Municipal de
Guarapari
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 036/2020
AUTOR: Ver. Enis Soares de Carvalho
LEI Nº 4.444/2020
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE
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DESTINADO À CONCESSÃO DE AUXÍLIO
FINANCEIRO E DE ALIMENTAÇÃO AOS
TRABALHADORES AMBULANTES, AOS
QUIOSQUEIROS E AOS TRABALHADORES DE
VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, BEM
COMO AOS MONITORES ATUANTES NESTES
VEÍCULOS, EM RAZÃO DA PANDEMIA
CAUSADA PELO CONVID-19.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições legais, consoante ao estabelecido
no Art. 67, § 2º da LOM – Lei Orgânica do
Município faz saber que o Plenário APROVOU e
EU PROMULGO a seguinte LEI:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a abrir crédito adicional suplementar
no orçamento vigente destinado à concessão de
auxílio financeiro e de alimentação aos
trabalhares ambulantes, aos quiosqueiros, aos
trabalhadores de veículos de transporte escolar,
bem como aos monitores atuantes nestes
veículos.
Parágrafo único. O auxílio previsto no caput é
direcionado aos trabalhadores que laborem no
Município de Guarapari e será concedido somente
enquanto perdurarem as medidas restritivas
relacionadas à contenção da Pandemia do COVID19 que impeçam as referidas categorias de
exercerem as suas atividades.
Art. 2º O auxílio previsto no caput do artigo
anterior corresponderá à concessão mensal e por
trabalhador:
I – De ajuda financeira no valor de R$ 200,00
(duzentos reais);
II- De auxílio alimentação correspondente a 1
(uma) cesta básica.
Art. 3º Não farão jus ao auxílio previsto no art.
1º desta lei os trabalhadores ambulantes, os
quiosqueiros, os trabalhadores de veículos de
transporte escolar, bem como os monitores
atuantes nestes veículos, que:
I - Tenham emprego formal ativo;
II - Titulares de benefício previdenciário ou
assistencial ou beneficiário do seguro-desemprego
ou de programa de transferência de renda federal,
inclusive bolsa família;
III – Que possua qualquer outro tipo de atividade
autônoma ou empresarial que lhe conceda fonte
de renda igual ou superior a meio salário mínimo
mensal por pessoa residente na mesma moradia.
Parágrafo único. São considerados empregados
formais, para efeitos do inciso I deste artigo, os
empregados com contrato de trabalho formalizado
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nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) e todos os agentes públicos,
independentemente da relação jurídica, inclusive
os ocupantes de cargo ou função temporários ou
de cargo em comissão de livre nomeação e
exoneração e os titulares de mandato eletivo.
Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a regulamentar, por meio de Decreto,
demais questões, como as relacionadas à
comprovação das condições previstas nos artigos
1º e 3º desta lei para fins de concessão do auxílio,
à sua forma pagamento/entrega, dentre outras
necessárias a dar fiel execução à presente
legislação.
Art. 5º Esta lei entra em vigor da na data da sua
publicação.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 2020.
ENIS GORDIN
Presidente da Câmara Municipal de
Guarapari
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 038/2020
AUTOR: Ver. Enis Soares de Carvalho
LEI Nº 4.445/2020
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
A INSTITUIR REGIME EMERGENCIAL DE
OPERAÇÃO E CUSTEIO DO TRANSPORTE
PÚBLICO COLETIVO, PARA O
ENFRENTAMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA
PROVENIENTE DA OCORRÊNCIA DA
PANDEMIA DO COVID-19, RECONHECIDA
PELA MUNICIPALIDADE.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições legais, consoante ao estabelecido
no Art. 67, § 2º da LOM – Lei Orgânica do
Município faz saber que o Plenário APROVOU e
EU PROMULGO a seguinte LEI:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica reconhecido formalmente o serviço
de transporte coletivo de passageiros do município
como instrumento associado ao combate e à
contenção da pandemia reconhecida pelo Poder
Executivo Municipal, devendo-se atender com
prioridade aos seguintes objetivos:
I – Viabilizar a continuidade dos serviços,
garantida pela Constituição Federal, em
compatibilidade com a demanda existente;
II – Preservar a saúde dos usuários, através do
reforço de ações de higienização e do
dimensionamento da operação em conformidade
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com as diretrizes de distanciamento sociais
recomendadas pelos órgãos e entidades de saúde
pública;
III – Garantir o transporte de recursos humanos
necessários ao adequado funcionamento de
hospitais, farmácias, laboratórios, clínicas e outros
estabelecimentos de saúde, públicos ou privados;
IV – Minimizar os impactos financeiros negativos
ao Sistema de Transporte, gerados pela severa
redução do número de passageiros pagantes.
CAPÍTULO II
DO DIMENSIONAMENTO DA OPERAÇÃO
Art. 2º A programação operacional especial dos
serviços definida pela Secretaria Municipal de
Postura e Trânsito – SEPTRAN/PMG levará em
consideração não apenas o quantitativo efetivo da
demanda a ser transportada, mas também a
quantidade de veículos necessários a evitar
aglomerações no interior dos ônibus e pontos,
sobretudo nos horários de pico.
CAPÍTULO III
DO REGIME EMERGENCIAL DE CUSTEIO DO
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a instituir regime emergencial de
custeio do transporte público coletivo do Município
de Guarapari, para o enfrentamento econômico e
social da emergência de saúde pública
proveniente da ocorrência da pandemia do
COVID-19, reconhecida pela municipalidade.
Parágrafo único. O regime previsto no caput
tem por finalidade conceder auxílio financeiro à
empresa concessionária de transporte público
Municipal de Guarapari, visando atender aos
objetivos estabelecidos no art. 1º desta Lei.
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Art. 5º A partir da vigência da presente lei, e
retroativo à decretação da emergência em saúde,
fica o Chefe Poder Executivo Municipal, através da
sua Secretaria Municipal de Postura e Trânsito –
SEPTRAN/PMG, autorizado a abrir crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, tendo como
objetivo pagar à empresa Concessionária de
transporte público atuante no Município de
Guarapari, desde que esta adira ao regime
previsto neste capítulo, apenas o seguinte:
I – A título de Pessoal Operacional, Administrativo
e Encargos sociais:
a) o valor correspondente às horas trabalhadas
conforme programação operacional especial
determinada pela Secretaria Municipal de Postura
e Trânsito – SEPTRAN/PMG;
b) os benefícios da categoria, previstos em
Instrumento coletivo de trabalho devidamente
assinado entre os Sindicatos, obreiro e patronal,
das respectivas categorias profissionais;
II – Custos variáveis dependentes, na razão da
quilometragem da programação especial:
a) combustível;
b) lubrificantes;
c) ARLA;
d) rodagem;
e) peças e acessórios;
f) bateria.
III – Custo de administração:
a) despesas administravas, na razão da
quilometragem da programação especial;
b) outros custos administrativos de ordem
operacional;
c) risco operacional, na razão da quilometragem
da programação especial.
IV - Tributos:

Art. 4º O regime definido neste capítulo é de
natureza facultativa, e será aplicado mediante
requerimento formal e expresso da empresa
concessionária de transporte público do Município
de Guarapari, a ser apresentado à Secretaria
Municipal de Postura e Trânsito – SEPTRAN/PMG.
§ 1º A adesão ao presente regime emergencial
implica renúncia ao recebimento dos componentes
tarifários não contemplados na presente lei
gerados pelo regime de exceção e pelo prazo
previsto nesta lei.
§ 2º A adesão ao regime emergencial não
desobriga a empresa Concessionária do sistema
de transporte coletivo de Guarapari ao
cumprimento das obrigações legais,
regulamentares e contratuais não excepcionadas
na presente lei.

a) CPRB;
b) ISS;
§ 1º A receita diária proveniente da utilização dos
créditos-transportes será deduzida do montante a
ser repassado pelo Município à empresa
Concessionária.
§ 2º Os componentes tarifários não mencionados
no presente artigo não serão remunerados.
§ 3º Fica a Secretaria Municipal de Postura e
Trânsito – SEPTRAN/PMG autorizada a proceder,
em relação ao retroativo, o devido encontro de
contas com os valores já pagos à Concessionária.
§ 4º O passageiro pagante equivalente apurado
durante a permanência da programação
operacional especial será apropriado como atípico
e não será considerado na composição do
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passageiro previsto na definição da tarifa técnica
do período tarifário subsequente.
Art. 6º Ao aderir ao regime emergencial previsto
neste capítulo e enquanto este perdurar, fica
empresa concessionária de transporte público
Municipal de Guarapari impedida de demitir seus
funcionários, salvo por justa causa.
Art. 7º Independente dessas medidas, a empresa
Concessionária de serviços de transporte coletivo
de Guarapari deverá adotar todos os meios
admitidos em lei com vistas a reduzir ao patamar
mínimo os seus custos operacionais, em especial
aqueles já previstos ou que venham a ser
instituídos no Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda do Governo
Federal, acautelando-se, todavia, de que tais
medidas não impliquem descontinuidade dos
serviços.
Art. 8º O Município poderá aportar à empresa
Concessionária os valores necessários para fazer
frente à operação em regime definido nesta lei
especial podendo, para tanto, proceder ao
remanejamento de dotações orçamentárias em
valores correspondentes às necessidades do
Sistema.
CAPÍTULO IV
DAS MEDIDAS DE HIGIENE NOS SERVIÇOS E
DE PROTEÇÃO DOS
OPERADORES
Art. 9º A empresa concessionária de serviços de
transporte público coletivo do Município de
Guarapari deverá reforçar as ações de:
I – Higienização de veículos e equipamentos
públicos que estão ao seu encargo, de modo a
minimizar o risco de contágio pelo novo
Coronavírus;
II – Proteção à saúde de seus colaboradores,
adotando medidas de higiene e maior
distanciamento em relação aos usuários dos
serviços.
Parágrafo único. Fica a Secretaria Municipal de
Postura e Trânsito – SEPTRAN/PMG autorizada a
aplicar, em caso de descumprimento, as sanções
previstas em contrato ou em Regulamento, sem
prejuízo da comunicação dos fatos aos órgãos
sanitários e de proteção às relações de trabalho
competentes.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10 As medidas previstas nesta lei deverão
perdurar na mesma vigência dos Decretos
Municipais que reconhecerem estado de
emergência ou de calamidade púbica em relação à
referida pandemia. Parágrafo único.
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Restabelecidas as condições de normalidade
operacional, ainda que parcialmente, poderá o
Município, através da Secretaria Municipal de
Postura e Trânsito – SEPTRAN/PMG, fazer cessar a
programação operacional especial e determinar a
retomada da execução do contrato de concessão,
mesmo antes do prazo máximo definido no caput.
Art. 11 Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a regulamentar, por meio de Decreto,
demais questões necessárias à fiel execução da
presente legislação.
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 2020.
ENIS GORDIN
Presidente da Câmara Municipal de
Guarapari
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 039/2020
AUTOR: Ver. Enis Soares de Carvalho
LEI Nº 4.446/2020
DETERMINA QUE O REPASSE DE R$ 200,00
(DUZENTOS REAIS) POR MÊS SEJA
AMPLIADO E GARANTIDO PARA TODOS OS
ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
COMO ALTERNATIVA PARA A MERENDA
ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE
CALAMIDADE PÚBLICA, NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições legais, consoante ao estabelecido
no Art. 67, § 2º da LOM – Lei Orgânica do
Município faz saber que o Plenário APROVOU e
EU PROMULGO a seguinte LEI:
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo
Municipal a prover como forma de ampliar e
garantir o repasse de R$200,00 (duzentos reais)
por mês para os alunos das escolas municipais,
durante o período de calamidade pública no
âmbito do Município de Guarapari.
Art. 2º O requisito exigido para recebimento do
valor é a matrícula na rede pública municipal de
ensino.
Art. 3º Os alunos cadastrados no Sistema da
Assistência Social de família dos programas
sociais serão os primeiros a garantir o credito,
sendo estendido aos demais posteriormente.
Art. 4º A Ficara a Secretaria de Assistência
Social, promover os atos para cadastro e liberação
dos valores às famílias imediatamente. Art. 5º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Sessões, 21 de agosto de 2020.
ENIS GORDIN
Presidente da Câmara Municipal de
Guarapari
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 40/2020
AUTOR: Ver. Fernanda Mazzelli Almeida Maio
LEI Nº 4.447/2020
DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO
EXECUTIVO MUNICIPAL A PROVER RENDA
MÍNIMA EMERGENCIAL A
TRABALHADORES/CATADORES DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS,
EMPREENDEDORES SOLIDÁRIOS, EM CASO
DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições legais, consoante ao estabelecido
no Art. 67, § 2º da LOM – Lei Orgânica do
Município faz saber que o Plenário APROVOU e
EU PROMULGO a seguinte LEI:
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9.264/2009, Lei institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras
providências (Lei Federal 8.666/1993), dentre
outras.
§ 3º Para os efeitos desta Lei, são considerados
como empreendimentos de economia popular
solidária aqueles definidos pela Lei nº8256, de 16
de janeiro de 2006.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei
correrão à conta da dotação orçamentária do
Fundo Municipal de Assistência Social.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 2020.
ENIS GORDIN
Presidente da Câmara Municipal de
Guarapari
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 41/2020
AUTOR: Ver. Fernanda Mazzelli Almeida Maio

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo
Municipal a prover renda mínima emergencial a
trabalhadores/catadores de materiais recicláveis,
empreendedores da economia popular solidária,
radicados no Município de Guarapari, cujos
empreendimentos estejam registrados no
Cadastro Nacional de Empreendimentos
Econômicos Solidários e Comércio Justo
(CADSOL), em casos de emergência ou
calamidade oficialmente decretados.

LEI Nº 4.448/2020

§ 1º Para os efeitos desta Lei, são considerados
trabalhadores/Catadores de Materiais Recicláveis
as pessoas físicas de baixa renda que se dedicam
às atividades de coleta, triagem, beneficiamento,
processamento, transformação e comercialização
de materiais reutilizáveis e recicláveis (Parágrafo
único do Art. 1º do Decreto Federal 7.405 de 23
de dezembro de 2010), que se organizam por
meio de associações, cooperativas, de modo
autônomo ou outras formas de organização social.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições legais, consoante ao estabelecido
no Art. 67, § 2º da LOM – Lei Orgânica do
Município faz saber que o Plenário APROVOU e
EU PROMULGO a seguinte LEI:

§ 2º Por serem os Catadores de Materiais
Recicláveis pessoas de baixa renda e de
vulnerabilidade social, a eles será assegurado,
com periodicidade mensal, enquanto perdurarem
as consequências do estado de emergência ou
calamidade, renda mínima no valor de 50%
(cinquenta por cento) do valor do salário mínimo
vigente à época para o sustento pessoal e de sua
família, bem como, assistência às suas
organizações em forma de fomento e incentivo,
garantia de assistência social e de saúde, podendo
utilizar-se de instrumentos já garantidos nas
legislações em vigor, como a Lei Federal 13.019
de 2014 (MROSC), a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS) (Lei Federal 12.305/2010), a
Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei Estadual

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO
EXECUTIVO MUNICIPAL A PROVER ISENÇÕES
TRIBUTÁRIAS E INCENTIVAS FISCAIS ÀS
EMPRESAS DOMICILIADAS NO MUNICÍPIO
DE GUARAPARI, TAIS COMO ACADEMIAS E
ESTÚDIOS QUE ESTÃO ENCONTRA-SE
FECHADAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA
DO COVID 19.

Art.1º Fica autorizado o Poder Executivo
Municipal a conceder isenção tributária, bem como
incentivo fiscal às empresas domiciliadas no
município de Guarapari e cadastradas com
inscrição municipal, tais como academias e
estúdios de ginásticas em decorrência da
pandemia do COVID 19, considerando que tais
empresas tiveram que realizar o fechamento
permanente.
Art. 2º Ficará a Secretária de Fazenda realizar
programa de incentivo as empresas com inscrição
municipal no Município de Guarapari.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 2020.
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ENIS GORDIN
Presidente da Câmara Municipal de
Guarapari
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 42/2020
AUTOR: Ver. Fernanda Mazzelli Almeida Maio
LEI Nº 4.449/2020
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A FORNECER KITS DE MERENDA
ESCOLAR A TODOS OS ALUNOS DA REDE
PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL,
INDEPENDENTEMENTE DE ESTAREM OU NÃO
VINCULADOS AO CAD-ÚNICO OU SEREM
BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições legais, consoante ao estabelecido
no Art. 67, § 2º da LOM – Lei Orgânica do
Município faz saber que o Plenário APROVOU e
EU PROMULGO a seguinte LEI:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal, em razão da pandemia desencadeada
pelo COVID-19, autorizado a fornecer Kits de
Merenda Escolar a todos os alunos da Rede
Pública de Ensino Municipal, independentemente
de estarem ou não vinculados ao Cad-Único ou
serem beneficiários do Bolsa Família.
Parágrafo único. O benefício previsto no caput
somente será concedido enquanto perdurar a
suspensão das aulas como medida restritiva
relacionada à contenção da Pandemia do COVID19 no Município de Guarapari.
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O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições legais, consoante ao estabelecido
no Art. 67, § 2º da LOM – Lei Orgânica do
Município faz saber que o Plenário APROVOU e
EU PROMULGO a seguinte LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo a enviar ao Poder
Legislativo, por e-mail ou cópia reprográfica, cópia
de todo e qualquer procedimento licitatório,
mesmo em caso de dispensa ou afins, bem como
cópia de todo contrato, convênio ou ata de adesão
de licitação efetuado pelo município, para a
Câmara Municipal de Guarapari.
§ 1º No caso de licitações, fica o Poder Executivo
obrigado a enviar para a Câmara Municipal, no
prazo de até 3 dias após a publicação do edital,
oficio com cópia do procedimento licitatório, para
conhecimento e fiscalização pelos vereadores
durante o procedimento.
§ 2º Nos demais casos, como adesão a licitações,
contratações com dispensa de licitação, contratos,
convênios ou afins, as cópia dos documentos e do
procedimento deverão ser enviados ao Poder
Legislativo no prazo de até 07 dias de sua
realização.
Art. 2º Em caso de descumprimento do presente
se configurar improbidade administrativa
conforme Lei 8429/1992, e serem aplicadas
demais sanções cabíveis ao caso.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se disposições contrárias.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 2020.

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a regulamentar, por meio de Decreto,
demais questões necessárias à fiel execução da
presente legislação.

ENIS GORDIN
Presidente da Câmara Municipal de
Guarapari

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

MATÉRIA: Projeto de Lei nº 58/2020
AUTOR: Ver. Lennon Monjardim de Araújo

Sala das Sessões, 21 de agosto de 2020.
ENIS GORDIN
Presidente da Câmara Municipal de
Guarapari
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 44/2020
AUTOR: Ver.Enis Soares de Carvalho
LEI Nº 4.450/2020
OBRIGA O PODER EXECUTIVO A ENVIAR
CÓPIA DE TODO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO, BEM COMO DE TODO
CONTRATO, CONVÊNIO OU ATA DE ADESÃO
EFETUADO PELO MUNICÍPIO, PARA A
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI.

LEI Nº 4.451/2020
CRIA UMA ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE
CURTA DURAÇÃO NA AVENIDA DR. ROBERTO
CALMON, CENTRO DE GUARAPARI E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições legais, consoante ao estabelecido
no Art. 67, § 2º da LOM – Lei Orgânica do
Município faz saber que o Plenário APROVOU e
EU PROMULGO a seguinte LEI:
Art. 1º Fica criado uma área de estacionamento
de curta, de apenas uma vaga, na Av. Dr. Roberto
Calmon, nº 226 - Centro, Guarapari - ES, 29200340, para veículos de passeio, pelo tempo
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estritamente necessário e determinado de até 15
(quinze) minutos, com uso obrigatório do piscaalerta ativado.

ENIS GORDIN
Presidente da Câmara Municipal de
Guarapari

Art. 2º Para atendimento ao disposto no art. 1º
desta Lei, fica o órgão competente do Município
na responsabilidade de providenciar as
sinalizações indicativas, horizontal e vertical,
visando orientar os usuários da vaga para
estacionamento de urgência.

MATÉRIA: Projeto de Lei nº 63/2020
AUTOR: Ver. Lennon Monjardim de Araújo.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor a partir da data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 2020.
ENIS GORDIN
Presidente da Câmara Municipal de
Guarapari
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 61/2020
AUTOR: Ver. Thiago Paterlini Monjardim
LEI Nº 4.452/2020
CLASSIFICA A VISÃO MONOCULAR COMO
DEFICIENTE VISUAL, INCLUINDO-A NO ROL
DOS PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI E
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições legais, consoante ao estabelecido
no Art. 67, § 2º da LOM – Lei Orgânica do
Município faz saber que o Plenário APROVOU e
EU PROMULGO a seguinte LEI:
Art. 1º É classificada como deficiência a visão
monocular, no âmbito do Município de Guarapari.
Art. 2º Ficam obrigadas todas as empresas
privadas e órgão público da administração direta e
indireta, que admitem pessoas portadoras de
necessidades especiais e incluir no seu quadro os
monoculares como portadores de deficiência
física.
§ 1º São considerados como monoculares todos
aqueles que possuírem visão parcial, ou seja, em
apenas um olho.
§ 2º É obrigatório ainda quando da realização de
concurso público, que os deficientes visuais
monoculares participem como portadores de
deficiência.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 2020.

LEI Nº 4.453/2020
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIA
PÚBLICA – RUA CORONEL CARDOSO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições legais, consoante ao estabelecido
no Art. 67, § 2º da LOM – Lei Orgânica do
Município faz saber que o Plenário APROVOU e
EU PROMULGO a seguinte LEI:
Art. 1º Fica denominada Rua Coronel Cardoso, a
atual Rua Goiabeiras, localizada no loteamento de
Santa Terezinha, Bairro Santa Margarida, neste
Município.
Art. 2º Fica autorizado o Poder Executivo a
adotar as providências necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Lei, conforme
disposto no inciso XXV do Art. 22 da Lei Orgânica
Municipal.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor a partir da data
de sua publicação.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 2020.
ENIS GORDIN
Presidente da Câmara Municipal de
Guarapari
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 66/2020
AUTOR: Ver. Fernanda Mazzelli Almeida Maio
LEI Nº 4.454/2020
REORGANIZA O CONSELHO MUNICIPAL DE
POLÍTICAS CULTURAIS DE GUARAPARI –
COMPCG E DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES,
COMPOSIÇÃO, FUNCIONAMENTO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições legais, consoante ao estabelecido
no Art. 67, § 2º da LOM – Lei Orgânica do
Município faz saber que o Plenário APROVOU e
EU PROMULGO a seguinte LEI:
Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de
Guarapari o Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Guarapari – COMPCG, de caráter
consultivo, propositivo, executivo, fiscalizador,
permanente, deliberação colegiada e cooperação
governamental, vinculado à Secretaria Municipal
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de Turismo, Empreendedorismo e Cultura –
SETEC, o que institucionaliza a relação entre a
Administração Pública Municipal e os setores da
sociedade civil ligados à Cultura.
Parágrafo Único. O Conselho Municipal de
Políticas Culturais de Guarapari – COMPCG terá
por base as normas federais e estaduais, bem
como as resoluções e os princípios postulados
pelos Fóruns Setoriais de Cultura e as
Conferências de Cultura, sendo atuante na
formulação de estratégias e no controle da
execução das Políticas Públicas de Cultura do
Município de Guarapari.
Art. 2º São objetivos do COMPCG promover o
desenvolvimento humano, social e econômico, por
meio do exercício dos direitos culturais, organizar
o sistema municipal de cultura, bem como
proteger o patrimônio histórico-cultural local,
observada a legislação e a ação fiscalizadora
federal e estadual.
Art. 3º São atribuições e competências
Conselho Municipal de Políticas Culturais
Guarapari – COMPCG:
I
Organizar
administrativos;

e

dirigir

seus

do
de
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VIII - Propor Políticas Públicas de geração,
captação e alocação de recursos para o setor
cultural;
IX - Emitir e analisar pareceres sobre questões
culturais;
X – Acompanhar e auxiliar o cadastro dos agentes
culturais do Município de Guarapari;
XI - Opinar sobre os programas apresentados
pelos produtores culturais para efeito de
recebimento de subvenções, auxílios e/ou orientálos como forma de colaboração;
XII - Propor a concessão de auxílios emergenciais
dentro das dotações orçamentárias específicas
tendo em vista a conservação e guarda de seu
patrimônio cultural e a execução de projetos
específicos para a difusão da cultura científica,
literária e artística;
XIII - Emitir parecer acerca dos projetos
apresentados pelos proponentes-pessoas físicas
ou jurídicas de caráter público ou privado, desde
que preencham os requisitos de habilitação, que
serão definidos pelo COMPCG;

serviços

II - Deliberar, propor, acompanhar, avaliar e
fiscalizar ações de políticas públicas para o
desenvolvimento da Cultura a partir de iniciativas
governamentais próprias ou em parceria com
agentes privados, sempre na preservação do
interesse público;
III - Formular políticas públicas inclusivas e
diretrizes para o Plano Municipal de Cultura;
IV - Apreciar, aprovar e acompanhar a execução
do Plano Municipal de Cultura a partir das
diretrizes e ações definidas, observando as
recomendações dos Fóruns Setoriais de Cultura e
da Conferência Municipal de Cultura;
V - Garantir a cidadania cultural como direito de
acesso e fruição dos bens culturais, de produção e
de preservação da memória material e/ou
imaterial histórica, social, política, artística e
ambiental;
VI - Incentivar estudos, eventos, programas,
atividades permanentes e pesquisas na área da
Cultura;
VII - Auxiliar, colaborar e sugerir medidas para a
integração e articulação das ações afirmativas
entre organismos ou setores culturais públicos e
privados
(entidades
de
caráter
cultural
beneficente ou sem fins lucrativos, ONG’s,
movimentos populares e afins);

XIV - Fiscalizar a execução financeira dos projetos
culturais e emitir parecer sobre a prestação de
contas dos mesmos;
XV - Buscar articulação com outros Conselhos
Municipais
e
entidades
afins,
objetivando
intercâmbios, acúmulo de experiências e ações
afirmativas conjuntas quando possível;
XVI – Auxiliar no fomento e incentivo de
programas de subvenção de verbas a projetos que
serão encaminhadas ao Prefeito Municipal para
recebimento de aporte de recursos do Fundo
Municipal da Cultura, quando for instituído por Lei
especifica;
XVII - Avaliar e definir os projetos que serão
encaminhados
ao
Prefeito
Municipal
para
recebimento de aporte de recursos do Fundo
Municipal de Cultura, quando for instituído por
Lei;
XVIII - Elaborar e publicar as resoluções e editais
do Conselho Municipal de Política Cultura em
conjunto com a Secretaria Municipal de Turismo,
Empreendedorismo e Cultura – SETEC;
XIX - Elaborar, promover, convocar, organizar e
coordenar anualmente os Fóruns Setoriais de
Cultura em conjunto com a Secretaria Municipal
de Turismo, Empreendedorismo e Cultura SETEC, de acordo com as áreas cadastradas no
Sistema Municipal de Informações e Indicadores
Culturais;
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XX – Elaborar e promover bienalmente a
Conferência Municipal de Cultura em conjunto
com a Secretaria Municipal de Turismo,
Empreendedorismo e Cultura – SETEC;

moradores, empresas industriais e comerciais
privadas e/ou grupos organizados, estimulando à
busca de parceria com a Administração Pública
Municipal;

XXI - Elaborar o Regimento
Conferência Municipal de Cultura;

XXXIV - Cooperar na defesa e conservação do
patrimônio histórico, artístico, arquitetônico,
arqueológico, natural e imaterial do Município de
Guarapari;

Interno

da

XXII Estabelecer orientações, diretrizes,
deliberações normativas e moções pertinentes aos
objetivos e atribuições do Sistema Municipal de
Cultura;
XXIII - Colaborar com os Conselhos Estadual e
Nacional de Política Cultural, como órgão
consultivo e de assessoramento, sempre que
solicitado ou apresentando sugestões;
XXIV - Zelar e fazer cumprir o Sistema Municipal
de Cultura;
XXV - Fiscalizar a execução dos projetos
financiados pelo Fundo Municipal de Cultura,
quando instituído por lei, e os projetos objeto de
convênio entre a Secretaria Municipal de Turismo,
Empreendedorismo e Cultura – SETEC e Governo
Estadual e/ou Federal em que a comunidade for
contemplada;
XXVI - Sugerir medidas de sustentabilidade,
preservação e manutenção da Casa de Cultura do
Município;
XXVII- Reunir-se quando necessário com a
Comissão Temáticas para Análise e Seleção de
Projetos, a fim de integrar-se e debater os
assuntos em comum;
XXVIII- Elaborar e aprovar seu Regimento Interno
no prazo de 90 (noventa) dias após a publicação
desta Lei, submetendo-o à aprovação do Prefeito
Municipal;
XXIXFiscalizar o Sistema Municipal
Informações e Indicadores Culturais;

de

XXXV - Emitir parecer sobre assuntos e questões
de natureza cultural que lhe sejam submetidos
pela Administração Pública Municipal e órgãos
competentes da administração indireta na área
cultural do Município de Guarapari;
XXXVI - Fomentar e emitir parecer sobre
convênios e incentivá-los quando autorizados pelo
Prefeito Municipal, visando a realização de
exposições, festivais, congressos, seminários,
conferências, simpósios, fóruns, feiras de caráter
científico, artístico, literário e ou intercâmbio
cultural com outras entidades culturais;
XXXVII - Participar em eventos e ações que
tratem de assuntos de relevância na área cultural,
definido pela maioria absoluta dos membros do
COMPCG, desde que não importe em despesa ao
Conselho, a qual, se necessária, deverá ser
aprovada previamente pelo Ordenador de
despesas e prevista em orçamento;
XXXVIII- Contribuir efetivamente para o estudo e
o aperfeiçoamento da legislação sobre a política
cultural, em âmbito municipal, estadual e federal.
Parágrafo Único. Todas as deliberações do
Conselho que demandem o orçamento público
municipal serão submetidas ao Ordenador de
despesas.
Seção II – Da Organização do Conselho

XXX – Avaliar e deliberar sobre a continuidade dos
projetos culturais de reconhecido valor em
benefício da sociedade civil e em fortalecimento
das entidades artísticas locais;

Art. 4º O funcionamento do Conselho Municipal
de Políticas Culturais de Guarapari – COMPCG
será regulamentado em Regimento Interno,
devendo ser proposto por maioria absoluta de
seus integrantes, e submetido ao Prefeito
Municipal para análise e eventual aprovação com
posterior publicação de decreto.

XXXI - Debater as propostas de reformulação dos
marcos legais da gestão cultural, para submeter
posteriormente
aos
órgãos
municipais
competentes;

Parágrafo Único. O Regimento Interno poderá
regulamentar as atividades administrativas para
funcionamento do Conselho e questões omissas
nesta lei.

XXXII
- Acompanhar e fiscalizar as ações
relativas ao cumprimento das políticas públicas
culturais inclusivas, previstas no Plano Municipal
de Cultura e na forma de seu Regimento Interno;

Art. 5º O Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Guarapari – COMPCG poderá aprovar
propostas de alteração da lei que o constituiu,
bem como de seu Regimento Interno, pelo voto
de 2/3 (dois terços) do total de seus membros.

XXXIII - Fomentar, propor, apoiar, acompanhar e
fiscalizar a criação e o funcionamento de espaços
culturais de iniciativa de associações de

Art. 6º A Secretaria Municipal de Turismo,
Empreendedorismo e Cultura – SETEC garantirá
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infraestrutura, suporte técnico, material e
administrativo ao Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Guarapari – COMPCG, para o
desempenho de suas atribuições por meio de uma
secretaria executiva, bem como, na participação
em eventos, simpósios, conferências, seminários,
dentre outros, dos membros conselheiros,
observado o orçamento aprovado.
Art. 7º O Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Guarapari – COMPCG poderá
publicar suas resoluções, comunicados e outros
instrumentos previstos no Regimento Interno na
imprensa oficial adotado pelo Município.
Art. 8º O Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Guarapari – COMPCG, poderá
solicitar a colaboração de entidades, pessoas e/ou
especialistas para participarem da elaboração de
estudos, proferirem palestras ou prestarem os
esclarecimentos que se fizerem necessários.
Art. 9º Integram o Conselho Municipal
Políticas Culturais de Guarapari – COMPCG:

de

I – Plenário;
II – Diretoria - Presidência e Vice-Presidência;
III – Secretaria Executiva;
IV – Comissões Temáticas.
Seção III – Do Plenário
Art. 10 O Plenário do Conselho Municipal de
Políticas Culturais de Guarapari – COMPCG é o
órgão deliberativo máximo, composto pelos
conselheiros titulares e na ausência destes por
seus respectivos suplentes.
§ 1º Na ausência definitiva do Titular a vaga será
automaticamente
assumida
pelo
respectivo
suplente;
§ 2º A ausência não justificada a 03 (três)
sessões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas
pelo membro titular ou por seu respectivo
suplente, entender-se-á por renúncia tácita, e
imediata exclusão do Conselho.
§ 3º O mesmo critério de exclusão será aplicado
aos representantes do Poder Público, os quais
serão imediatamente substituídos por indicação
do Prefeito Municipal;
§ 4º Cabe ao conselheiro titular, em caso de
impedimento em comparecer à sessão ordinária
ou extraordinária, convocar o seu respectivo
suplente.
§ 5º A área representada pelo membro excluído
deverá passar por nova eleição se a exclusão
ocorrer no primeiro ano de mandato. Se a
exclusão ocorrer no segundo ano de mandato a
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área ficará sem representante até o fim do
mandato.
Art. 11 Compete aos conselheiros integrantes do
plenário:
I - Manifestar e votar sobre todas as matérias de
competência do Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Guarapari – COMPCG;
II - Comparecer às reuniões ordinárias e
extraordinárias do Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Guarapari – COMPCG, justificando
quando de uma eventual ausência;
III - Requerer que constem em pauta assuntos
que devam ser objeto de discussão e deliberação
do Conselho Municipal de Políticas Culturais de
Guarapari – COMPCG, bem como requerer
preferência para exame de matéria urgente;
IV – Votar e ser votado para integrar a vaga de
Presidente, Vice-Presidente e Secretário Executivo
do Conselho Municipal de Políticas Culturais de
Guarapari - COMPCG;
V - Representar o Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Guarapari – COMPCG quando
designado pelo plenário e/ou presidência;
VI - Apresentar projetos e formular moções e
proposições no âmbito de competência do
Conselho Municipal de Políticas Culturais de
Guarapari – COMPCG;
VII - Propor a criação de Comissões Temáticas
permanentes ou provisórias;
VIII - Propor alterações no Regimento Interno
para discussão no plenário.
Seção IV – Da Diretoria
Art. 12 A Diretoria, órgão diretivo do Conselho
Municipal de Políticas Culturais de Guarapari –
COMPCG, é composta pelo Presidente e pelo
Vice-Presidente, eleitos por seus pares mediante
maioria absoluta de votos pelo período de dois
anos, os quais deverão se alternar na presidência
entre ente público e sociedade civil organizada,
em mandato de dois anos.
Art. 13 A Presidência do Conselho Municipal de
Políticas Culturais de Guarapari – COMPCG será
exercida pelo Secretário da Secretaria Municipal
de Turismo, Empreendedorismo e Cultura –
SETEC, que em sua ausência e impedimento será
substituído pelo Secretário Adjunto.
Parágrafo único. Em caso de ausência ou
impedimento permanente ou temporário do
Secretário da Secretaria Municipal de Turismo,
Empreendedorismo e Cultura – SETEC e do seu
Secretário Adjunto concomitantemente, assumirá
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a presidência o Conselheiro mais idoso de forma
interina e extraordinária, até o fim do
impedimento ou nova nomeação dos Secretários.
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funcionamento do Conselho Municipal de Políticas
Culturais, conforme regimento interno.
Seção V – Da Secretaria Executiva

Art. 14 Compete à Presidência do Conselho
Municipal de Políticas Culturais de Guarapari –
COMPCG:
I - Coordenar e presidir as sessões ordinárias e
extraordinárias;

Art. 16 A Secretaria executiva do Conselho
Municipal de Políticas Culturais de Guarapari será
exercida
por
servidor
público
municipal,
preferencialmente vinculado ao segmento cultural.
Art. 17 Compete à Secretaria Executiva:

II - Convocar com antecedência mínima de 7
(sete) dias úteis os membros do Conselho
Municipal de Políticas Culturais de Guarapari –
COMPCG para se fazerem presentes aos atos
necessários ao seu bom desempenho;
III - Apresentar calendário anual das atividades
do Conselho Municipal de Políticas Culturais de
Guarapari – COMPCG para aprovação dos demais
membros, bem como encaminhá-lo ao Executivo e
Legislativo Municipal;
IV - Representar condignamente o Conselho
Municipal de Políticas Culturais de Guarapari –
COMPCG em suas relações externas, em juízo ou
fora dele;
V - Cumprir e fazer cumprir as deliberações do
Conselho Municipal de Políticas Culturais de
Guarapari – COMPCG;
VI - Por em discussão as atas das sessões e os
pareceres do Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Guarapari – COMPCG, encaminhando
estes para os devidos fins;
VII
Assinar
as
correspondências
ou
comunicações expedidas pelo Conselho Municipal
de Política Cultural;
VIII - Assinar atas das sessões, pareceres e
resoluções do Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Guarapari – COMPCG e dar-lhes
publicidade;
IX - Promover a negociação política e
administração operativa, visando a execução das
decisões do Conselho;
X - Comunicar ao Gestor Público Municipal as
faltas às sessões do Conselho Municipal de
Políticas Culturais de Guarapari – COMPCG dos
membros da Administração Pública Municipal.

I - Organizar e manter atualizado o cadastro da
classe cultural de Guarapari e dos membros do
Conselho Municipal de Políticas Culturais de
Guarapari – COMPCG;
II - Elaborar as atas das reuniões do Conselho
Municipal de Políticas Culturais de Guarapari –
COMPCG;
III - Organizar a correspondência dirigida ao
Conselho Municipal de Políticas Culturais de
Guarapari – COMPCG, bem como no início de
cada reunião prestar contas das correspondências
recebidas e expedidas;
IV - Atualizar e organizar fichários, notas à
imprensa e documentos no âmbito das atribuições
do Conselho Municipal de Políticas Culturais de
Guarapari – COMPCG;
V - Dar publicidade do cronograma de atividades
do Conselho Municipal de Políticas Culturais de
Guarapari – COMPCG;
VI - Manter a comunicação entre o Plenário do
Conselho Municipal de Políticas Cultural e as
Comissões Temáticas e Câmaras Setoriais;
VII - Fornecer subsídios para as Comissões
Temáticas e Câmaras Setoriais;
VIII - Prestar assistência ao Presidente e ao
Conselho Municipal de Políticas Culturais de
Guarapari – COMPCG no cumprimento de suas
atribuições e/ou na preparação de pautas,
classificando as matérias por ordem cronológica
de entrada no protocolo e distribuindo-as aos
conselheiros para conhecimento;
IX - Pesquisar e buscar informações relativas às
atualizações legais vigentes.
Seção VI – Das Comissões temáticas

Art. 15 Compete ao Vice-Presidente do Conselho
Municipal de Políticas Culturais de Guarapari –
COMPCG:
I - Representar o Presidente em seus eventos;
II
Desempenhar
outras
atribuições
administrativas
pertinentes
para
o
bom

Art. 18 As Comissões Temáticas serão compostas
por no mínimo de 03 (três) e máximo de 04
(quatro) conselheiros, e serão norteadoras das
ações do Conselho Municipal de Políticas Culturais
de Guarapari – COMPCG, sendo efetivo
instrumento de relação entre a produção artísticocultural e as Políticas Públicas de Cultura.
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Art. 19 Compete às Comissões Temáticas:
I - Promover a discussão das questões que lhe
forem propostas;
II - Remeter ao plenário as conclusões acerca do
tema, para que este delibere;
III - Informar a secretária executiva sobre o
andamento do seu trabalho;
IV - Solicitar à secretaria executiva que assessore
seu trabalho quando necessário, bem como
requerer material para o desempenho das suas
funções;
V – Encaminhar ao Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Guarapari – COMPCG regularmente
as
proposições
efetivamente
formuladas,
oficializadas e elaboradas por meio de parecer a
ser analisado e aprovado;
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a) 01 (um) representante da área de Artes Visuais
e audiovisuais;
b) 01 (um) representante da área de Música;
c) 01 (um) representante da área de Artes
Cênicas;
d) 01 (um) representante da área de Artesanato;
e) 01 (um) representante da área de Literatura e
Biblioteca;
f) 01 (um) representante da área de Patrimônio
Cultural Material, Natural e Imaterial;
g) 01 (um) representante da área de Saberes das
Comunidades Tradicionais;
h) 01 (um) representante da área de Artes
Integradas e Cultura Popular.
i) 01 (um) representante da área da Ordem dos
Advogados do Brasil - Seção do Estado do Espírito
Santo – 4ª Subseção Guarapari.
Art. 24 Os 08 (oito) representantes da
Administração Pública Municipal serão indicados
pelo Gestor Público Municipal, levando em conta a
seguinte composição:

VI - Eleger um coordenador e um relator.
Art. 20. As Comissões Temáticas constituídas
para a realização de atividades específicas,serão
automaticamente dissolvidas após a conclusão
dos trabalhos.
CAPITULO II – DA COMPOSIÇÃO E ELEIÇÃO
DO CONSELHO
Seção I – Da Composição do Conselho
Art. 21 O Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Guarapari – COMPCG, será composto
por 17 (dezessete) membros, sendo 09 (nove)
representantes da sociedade civil eleitos pelos
segmentos culturais e 08 (oito) representantes da
Administração Pública Municipal indicados pelo
Gestor Público Municipal.
§ 1° Os membros do Conselho Municipal de
Políticas Culturais de Guarapari – COMPCG, serão
eleitos por um período de 02 (dois) anos, sendo
permitida somente uma reeleição.
§ 2° É vedado o exercício simultâneo da função
de Conselheiro Municipal de Cultura em Guarapari
e em outro conselho do Município de Guarapari.
Art. 22 O Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Guarapari – COMPCG, deverá estar
representada pelas diversas áreas que represento
os segmentos de cultura do Município.
Art. 23 A eleição para a escolha democrática de
membros do Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Guarapari – COMPCG, será realizada
contemplando os 09 (nove) representantes da
Sociedade Civil Organizada representando as
seguintes áreas:

a) 01 (um) representante da área da Secretaria
Municipal de Turismo, Empreendedorismo e
Cultura – SETEC;
b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal
de Obras Públicas - SEMOP;
c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal
da Educação - SEMED;
d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal
do Trabalho, Assistência e Cidadania - SETAC;
e) 01(um) representante da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente e Agricultura - SEMAG;
f) 01 (um) representante da Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer - SEL;
g) 01 (um) representante do Poder Legislativo
Municipal;
h) 01 (um) representante de Instituição de Ensino
Superior.
Art. 25 Os membros do Conselho Municipal de
Políticas Culturais de Guarapari – COMPCG serão
escolhidos
entre
pessoas
de
reconhecida
idoneidade, vivência e representatividade no meio
artístico e cultural do Município de Guarapari.
Art. 26 A função do membro do Conselho
Municipal de Políticas Culturais de Guarapari –
COMPCG
não
será
renumerada,
sendo
considerada de relevante interesse público.
Art. 27 SUPRIMIDO.
Art. 28 Para a eleição do Vice-Presidente será
exigida a presença e o voto de pelo menos 2/3
(dois terços) dos conselheiros no exercício da
titularidade.
Seção II – Da Eleição dos membros do
Conselho
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Art. 29 Poderão ser candidatos a membros do
Conselho qualquer pessoa da sociedade que
atenda aos seguintes requisitos:
a) Ser maior de 18 (dezoito) anos no ato da
inscrição;
b) Ser atuante nas áreas artístico-culturais de
Guarapari – ES, devidamente demonstrado por
documentos que comprovem sua atuação;
c) ter residência comprovada no Município de
Guarapari.
Art. 30 Os representantes, titulares e suplentes,
da sociedade civil de cada câmara das áreas
artístico-culturais de Guarapari, serão eleitos
pelos seus respectivos pares em assembleias
especiais, dispostos de acordo com o regimento
eleitoral.
Art. 31 A eleição para a escolha democrática de
membros do Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Guarapari – COMPCG, será realizada
em fórum específico para esse fim, aberto a todas
as pessoas atuantes nas áreas artístico-culturais
de Guarapari – ES., para definição do titular e
suplente, que respectivamente serão os dois
candidatos mais votados.
§ 1º O mandato dos membros do Conselho
Municipal de Políticas Culturais de Guarapari –
COMPCG, será extinto por renúncia expressa ou
tácita.
§ 2º entender-se-á por renúncia tácita a ausência
sem justa causa ou pedido de licença a 03 (três)
sessões consecutivas ou 05 (cinco) intercaladas
no decurso de um ano.
Art. 32 Os representantes da sociedade civil e da
Administração Pública Municipal integrantes do
Conselho Municipal de Políticas Culturais de
Guarapari – COMPCG, deverão ser nomeados por
ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.
CAPITULO III – DO FUNCIONAMENTO DO
CONSELHO
Art. 33 O Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Guarapari – COMPCG reunir-se-á a
cada 2 (dois) meses, conforme calendário
aprovado, e extraordinariamente sempre que
convocado.
Art. 34 O Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Guarapari – COMPCG reunir-se-á
para as sessões ordinárias e extraordinárias com
quórum de maioria simples do total de seus
membros.
Art. 35 Os Conselheiros poderão manifestar-se
sobre todos os assuntos, respeitando a ordem da
pauta e inscrição.
Parágrafo Único. Nas Reuniões Ordinárias
poderá o Plenário do Conselho Municipal de
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Políticas Culturais de Guarapari – COMPCG
discutir e deliberar sobre inclusões de pauta se
algum conselheiro solicitar, justificando a urgência
e a necessidade de apreciação, desde que a
providência seja devidamente aprovada por
maioria simples dos conselheiros presentes com
direito à voto.
Art. 36 As Reuniões Plenárias do Conselho
Municipal de Políticas Culturais de Guarapari –
COMPCG funcionarão da seguinte forma:
I - Abertura e verificação do número de presentes
com direito a voto;
II - Leitura, discussão e aprovação da ata da
reunião anterior;
III - Leitura do expediente, comunicações,
requerimentos, moções, indicações e proposições;
IV - Discussão e deliberação sobre as matérias em
pauta;
V - Indicação de pauta da reunião subsequente.
Art. 37 O Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Guarapari – COMPCG aprovará
resoluções e pareceres sempre pelo voto de 2/3
(dois terços) dos membros presentes, verificandose o quórum.
Art. 38 Nas Reuniões do Conselho Municipal de
Políticas Culturais de Guarapari – COMPCG
visitantes poderão fazer uso da palavra, mediante
autorização do plenário.
Art. 39 O regimento interno definirá tempo de
exposição oral durantes as reuniões do Conselho.
CAPÍTULO IV – DO FUNDO MUNICIPAL DA
CULTURA
Art. 40 Fica criado o Fundo Municipal de Cultura –
FMC,
que
será
implementado,
gerido
e
administrado pelo Prefeito Municipal, a quem é
vinculado como captador e aplicador de recursos
os
quais
somente
poderão
ser
utilizados/investidos nos projetos definidos por
deliberação da maioria do próprio Conselho
Municipal.
Parágrafo
Único.
O
indeterminado de duração.

FMC

terá

prazo

Art. 41 A execução de recurso e ordenação de
despesas do FMC são de responsabilidade do
Prefeito Municipal, após proposta apresentada
pelo COMPCG, e a gerência será exercida pelo
titular da Secretaria Municipal de Turismo,
Empreendedorismo e Cultura – SETEC.
Art. 42 O Fundo Municipal de Cultura – FMC se
constitui
no
principal
mecanismo
de
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financiamento das políticas públicas de cultura
no município, com recursos destinados a
programas,
projetos
e
ações
culturais
implementados
de
forma
descentralizada,
podendo estabelecer parcerias com a União e
com o Governo Estadual.
Parágrafo Único. É vedada a utilização de
recursos do Fundo Municipal de Cultura – FMC
com despesas de manutenção administrativa dos
Governos Municipal, Estadual e Federal, bem
como de suas entidades vinculadas.
Art. 43 São receitas do Fundo Municipal de
Cultura – FMC:
I - transferências federais e/ou estaduais à conta
do Fundo Municipal de Cultura – FMC;
II - contribuições de mantenedores;
III - produto do desenvolvimento de suas
finalidades institucionais, tais como: arrecadação
dos preços públicos cobrados pela cessão de
bens municipais sujeitos à administração do
Órgão responsável pela gestão da Cultura no
município; resultado da venda de ingressos de
espetáculos ou de outros eventos artísticos e
promoções, produtos e serviços de caráter
cultural;
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ou a locação de equipamentos e bens
necessários ao cumprimento de seus objetivos,
não poderão ultrapassar cinco por cento de suas
receitas observados o limite fixado anualmente
por ato do COMPCG.
Art. 45 O Fundo Municipal de Cultura – FMC
financiará projetos culturais apresentados por
pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito
público e de direito privado, com ou sem fins
lucrativos.
Art. 46 A seleção de projetos apresentados ao
Fundo Municipal de Cultura – FMC é de
competência do Conselho Municipal de Políticas
Culturais, os quais serão apresentados ao
prefeito Municipal para anuência e deliberação.
§ 1º O Conselho irá contratar banca para
avaliação e aprovação dos projetos postulados
para acesso ao FMC, não havendo assim
discriminação de acesso as entidades que
participam deste conselho.
§ 2º Os benefícios do FMC não poderão ser
concedidos a projeto que não seja de natureza
cultural ou cujo proponente:
I – esteja inadimplente com a Fazenda Pública
Municipal;

IV - doações e legados nos termos da legislação
vigente;

II – esteja inadimplente com prestação de contas
de projeto cultural anterior;

V - subvenções e auxílios de entidades de
qualquer natureza, inclusive de organismos
internacionais;

III - não tenha domicílio no Município
Guarapari há pelo menos 02 (dois) anos;

de

IV – seja servidor público municipal;
VI - retorno dos resultados econômicos
provenientes dos investimentos porventura
realizados em empresas e projetos culturais
efetivados com recursos do Fundo Municipal de
Cultura – FMC;
VII - devolução de recursos determinados pelo
não cumprimento ou desaprovação de contas de
projetos culturais
VIII - saldos de exercícios anteriores; e
IX - outras receitas legalmente incorporáveis que
lhe vierem a ser destinadas.
Parágrafo Único. A realização de eventos,
atividades ou promoções por entidades externas
ao Poder Público Municipal, com a finalidade de
angariar recursos para o Fundo Municipal de
Cultura - FMC, dependem de autorização do
Secretário Municipal de Cultura.
Art. 44 Os custos referentes à gestão do Fundo
Municipal de Cultura – FMC com planejamento,
estudos,
acompanhamento,
avaliação
e
divulgação de resultados, incluídas a aquisição

–
-governamental que
tenha, na composição de sua diretoria, pessoa
inadimplente com prestação de contas de projeto
cultural realizado anteriormente ou inadimplente
com a Fazenda Pública Municipal;
do FMC para execução no mesmo ano civil;
VII - seja pessoa jurídica não-governamental que
tenha, na composição de sua diretoria, pessoa
inadimplente com prestação de contas de projeto
cultural realizado anteriormente ou inadimplente
com a Fazenda Pública Municipal.
Art. 47 Os recursos financeiros do Fundo
Municipal da Cultura serão depositados em conta
específica, e administrados pelo Ordenador de
despesa em consonância com Conselho Municipal
de Política Cultural de Guarapari.
§ 1º A Secretaria Municipal
Empreendedorismo
e
Cultura

de
–

Turismo,
SETEC
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aprovada da aplicação dos recursos repassados
pela União e Estado ao Município.
§ 2º
valores e a finalidade dos recursos recebidos da
União e o Estado, transferidos dentro dos
critérios estabelecidos pelo Sistema Nacional e
pelo Sistema Estadual de Cultura – SNC.
Art. 48 A regulamentação do Fundo Municipal, tal
como a forma de estruturação, contabilidade,
movimentação financeira, gestão, prestação e
tomada de contas do fundo, será por meio de
decreto municipal, observados os limites desta lei.
Art. 49 Os casos omissos serão resolvidos pelo
Conselho Municipal de Políticas Culturais de
Guarapari.
CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 50 As despesas orçamentárias para a
execução desta Lei ocorrerão por conta da
dotação e rubricas específicas e respectivas da
Secretaria
Municipal
de
Turismo,
Empreendedorismo e Cultura – SETEC.
Art. 51 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em
contrário, em especial integralmente a Lei Nº.
1.252, de 03 de dezembro de 1990.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 2020.
ENIS GORDIN
Presidente da Câmara Municipal de
Guarapari
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 67/2019
AUTOR: Prefeito Municipal

DIVERSOS
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COMUNICADO: PERÍODO ELEITORAL
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