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TTEERRMMOO  DDEE  AAJJUUSSTTAAMMEENNTTOO  DDEE  CCOONNDDUUTTAA  nnºº  0011//22001177  

 

Pelo presente instrumento, nos termos do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 

1985, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, representado pela 

Promotora de Justiça que assina ao final, designada para atuar junto à 6ª Promotoria de 

Justiça Cível de Viana, adiante denominado COMPROMITENTE, e MUNICÍPIO DE VIANA, 

representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, denominado COMPROMISSÁRIO e, 

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal em seu art. 182 estabelece que a Política de 

Desenvolvimento Urbano deve ser executada pelo Poder Público Municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tendo por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento da 

cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes; 

 

CONSIDERANDO que é da essência do urbanismo assegurar três funções fundamentais: 

habitação, trabalho e lazer, e para isso o Município vale-se da atividade urbanística, ou seja, 

do conjunto de medidas estatais “destinadas a organizar os espaços habitáveis, de modo a 

propiciar melhores condições de vida ao homem na comunidade”1 que, na condição de 

função pública, é exercida por intervenções do Poder Público por meio de normas que 

apresentam caráter cogente e de ordem pública; 

 

CONSIDERANDO que o domínio do direito urbanístico incorpora o direito do planejamento 

urbanístico, direito da ordenação do solo, direito da urbanificação, direito urbanístico de 

proteção ambiental, dentre outros, e que no âmbito da urbanificação o Poder Público 

delibera a correção da urbanização, ou seja, promove renovação urbana de modo a ordenar 

o território visando ao atendimento das funções sociais da cidade;  

 

CONSIDERANDO que o pleno desenvolvimento da cidade se orienta, na perspectiva do 

direito do planejamento pelos marcos legais urbanísticos existentes, a exemplo do Estatuto 

da Cidade (Lei 10.257/2001), da Lei de Parcelamento do Solo (Lei 6.766/79), do Plano 

Diretor do Município e demais instrumentos normativos que disciplinam o tema; 

                                                 
1 Meirelles, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 3ª ed.. São Paulo: Ed. RT, 2009, p. 522. 



 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 

6ª Promotoria de Justiça Cível de Viana 

___________________________________________________________________________ 
Rua Governador Rubim, n° 175, Centro, Viana/ES, CEP 29135-000 
(27) 3255-9200  

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CONSIDERANDO que o Estatuto da Cidade disciplina a regulação do uso da propriedade 

urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental, prevendo expressamente que a política urbana tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

mediante especialmente, as seguintes diretrizes gerais I – garantia do direito a cidades 

sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, 

à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para 

as presentes e futuras gerações; 

 

CONSIDERANDO que apesar de atualmente o parcelamento do solo urbano ter suas 

diretrizes fixadas na Lei nº 6.766/79, cujo teor transfere ao loteador a responsabilidade pela 

implantação das obras de infraestrutura básica constituída pelos equipamentos de 

escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento 

de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação, e, na hipótese de 

loteamentos localizados em Zonas de Especial Interesse Social, no mínimo, vias de 

circulação, escoamento das águas pluviais, rede para o abastecimento de água potável, e 

soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar; muitos 

parcelamentos do solo urbano localizados no Município de Viana datam de período anterior 

ao atual marco normativo, tendo sido orientados pelo Decreto Lei nº 58/1937, 

regulamentado pelo Decreto nº 3.079/1938 e, posteriormente, pelo Decreto-Lei nº 271/1967; 

 

CONSIDERANDO que o Decreto Lei nº 58/37 exigia do proprietário ou co-proprietário de 

terras urbanas ou rurais, que pretendesse vende-las, dividi-las em lotes ou oferta-las 

publicamente, apenas que depositassem no Cartório de Registro de Imóveis os seguintes 

documentos: I) um memorial por eles assinado ou por procuradores com poderes especiais, 

contendo: a) denominação, área, limites, situação e outros característicos do imóvel; 

desejasse promover o parcelamento do solo urbano; b) relação cronológica dos títulos de 

domínio, desde 30 anos, com indicação da natureza e data de cada um, e do número e data 

das transcrições, ou cópia autêntica dos títulos e prova de que se acham devidamente 

transcritos; c) plano de loteamento, do qual deveria consta o programa de desenvolvimento 

urbano, ou de aproveitamento industrial ou agrícola, sendo que,  nesta última hipótese, 

informações sobre a qualidade das terras, águas, servidões ativas e passivas, estradas, 
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caminhos, distância de sede do município e das estações de transporte de acesso mais 

fácil; II) planta do imóvel, assinada pelo engenheiro que haja efetuado a mediação e o 

loteamento e com todos os requisitos técnicos e legais; indicação da situação, dimensões, 

numerações dos lotes, as dimensões e a nomenclatura das vias de comunicação e espaços 

livres, as construções e benfeitorias e as vias públicas de comunicação; III) exemplar de 

caderneta ou do contrato-tipo de compromisso de venda dos lotes; IV) certidão negativa de 

impostos e de ônus reais; V) certidão dos documentos referidos na letra ‘b’ do item I, e que 

tais exigências são bem menores quando comparadas às exigências constantes da Lei nº 

6.766/79; 

 

CONSIDERANDO que a Lei nº 11.977, antiga lei de Regularização Fundiária, previu duas 

modalidades de regularização fundiária, de loteamentos clandestinos e de loteamentos 

irregulares, sendo que a Medida Provisória nº 759, de 22 de dezembro de 2016, que 

revogou o capítulo III da primeira lei, disciplinou no mesmo sentido o tratamento da 

regularização fundiária; 

 

CONSIDERANDO que apesar da previsão expressa somente mencionar aquelas duas 

modalidades de regularização fundiária, Lamana Paiva2, reconhece a denominada 

regularização de loteamento inominados, ou seja, loteamentos anteriores à atual Lei do 

parcelamento do solo, sendo que aponta a responsabilidade do Município para a sua 

promoção;  

 

CONSIDERANDO que, não obstante o autor esteja referindo-se à titularidade dos imóveis 

pelos adquirentes de lotes, é de ser reconhecida também a responsabilidade municipal em 

relação às obras de infraestrutura urbanística, em função de todos os argumentos 

expendidos e relativos ao direito urbanístico e à atividade de urbanificação; 

 

CONSIDERANDO que no âmbito da 6ª Promotoria de Justiça Cível de Viana, identificou-se 

os seguintes procedimentos que versam parcelamentos anteriores à Lei 6.766/79: 

 

                                                 
2 In Regularização Fundiária de Assentamentos implantados anteriormente à Lei nº 6.766/79 – aplicação 

do artigo 71 e parágrafos 1º e 2º da Lei nº 11.977/2009. Disponível em 

http://www.lamanapaiva.com.br/banco_arquivos/REGULARIZA%C3%87%C3%83O%20FUNDI%C3%81RIA

%20DE%20ASSENTAMENTOS%20IMPLANTADOS%20ANTERIORMENTE%206766-79.pdf Acesso em 

1.02.2017. 

http://www.lamanapaiva.com.br/banco_arquivos/REGULARIZA%C3%87%C3%83O%20FUNDI%C3%81RIA%20DE%20ASSENTAMENTOS%20IMPLANTADOS%20ANTERIORMENTE%206766-79.pdf
http://www.lamanapaiva.com.br/banco_arquivos/REGULARIZA%C3%87%C3%83O%20FUNDI%C3%81RIA%20DE%20ASSENTAMENTOS%20IMPLANTADOS%20ANTERIORMENTE%206766-79.pdf
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1. Inquérito Civil nº 2014.0006.8356-50 – que versa sobre a 

aprovação do Loteamento Eldorado, atualmente denominado 

Nova Bethânia, cujo loteador foi Danny Empreendimentos 

Imobiliários Ltda., aprovado em 30 de outubro de 1979, por meio 

do Decreto 17/79; 

1. Inquérito Civil nº 2014.0006.9005-72 – que versa sobre a 

aprovação do Loteamento Bom Pastor, cujo loteador foi Direção 

Empreendimentos imobiliários S.A, aprovado em 23 de junho de 

1977, por meio do Decreto 15/77;  

2. Inquérito Civil nº 2014.0006.9120-82 – que versa sobre a 

aprovação do Loteamento Bairro Industrial, cujo loteador foi 

Eduardo Petrocchi, e no qual consta decreto de aprovação em 

783 de 17 de fevereiro de 1972, mas com decreto de 

modificação do projeto datado de 14 de julho de 1983; 

3. Inquérito Civil nº 2014.0006.8361-16 – que versa sobre a 

aprovação do Loteamento Metalpen I, cujo loteador foi Ipiranga 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., autorizado em 20 de 

outubro de 1978, através do Decreto n. 19/78; 

4. Inquérito Civil nº 2014. 0006.9089-75 – que versa sobre a 

aprovação do Loteamento Celestino José de Barros ou Areinha, 

no Bairro Areinha, cujo loteador foi Celestino José de Barros, 

autorizado em 13 de novembro de 1070, através do Decreto n. 

714/70; 

5. Inquérito Civil nº 2014.0006.9122-09 – que versa sobre a 

aprovação do loteamento do bairro Universal, cujo loteador foi 

Imobiliária Universal, aprovado em 20 de abril de 1976, por meio 

do Decreto nº 04/76; 

6. Inquérito Civil nº 2014.0006.9000-07 – que versa sobre a 

aprovação Loteamento Soteco, cujo loteador foi Sociedade 

Técnica de Comércio Ltda., aprovado em 08 de setembro de 

1964, por meio da Lei nº 158; 

7. Inquérito Civil nº 2014.0006.9045-97 – que versa sobre a 

aprovação do Loteamento Canaã, cujo loteador foi Jonas 
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Furtado, aprovado em 31 de dezembro de 1969, por meio da Lei 

697;  

8. Inquérito Civil nº 2014.0006.9118-56 – que versa sobre a 

aprovação do Loteamento Nova Viana, cujo loteador foi 

Imobiliária Miranda Ltda., aprovado em 26 de julho de 1976, por 

meio do Decreto Municipal nº 11/76; 

9. Inquérito Civil nº 2014.0006.8755-89 – que versa sobre o 

loteamento “Vale do Sol”, cujo loteador foi Imobiliária Patrimônio 

Ltda., aprovado em 16 de outubro de 1975, por meio do Decreto 

Municipal nº 11/75; 

10. Inquérito Civil nº 2014.0006.8567-21 – que versa sobre o 

loteamento “Vila Nova”, cujo loteador foi Imobiliária Patrimônio 

Ltda, aprovado por meio do Decreto 3/76, juntado de modo 

incompleto no procedimento respectivo. 

 

CONSIDERANDO que no âmbito da 6ª Promotoria de Justiça Cível de Viana, identificou-se 

os seguintes procedimentos que versam irregularidades verificadas em parcelamentos 

posteriores à Lei 6.766/79 e que por isso obrigam o loteador, e o Município 

subsidiariamente, à execução das obras de infraestrutura estabelecidas na forma do art. 2º, 

§ 5º da mencionada lei: 

 

1. Inquérito Civil nº 2014.0006.8535-01 – que versa sobre a 

aprovação do Loteamento Campo Verde, cujo loteador foi 

Imobiliária Campo Verde Ltda., inicialmente aprovado em 22 de 

maio de 1979, através do Decreto 9/79, mas posteriormente 

modificado e novamente aprovado em 27 de setembro 1983, 

atribuindo ao loteador a obrigação de promover a abertura de 

ruas; drenagem das vias principais; assentamento de meio fio; 

implantação da rede de distribuição de água e implantação da 

rede de distribuição de energia elétrica, tendo sido caucionado 

84 lotes como garantia de execução de obras de infraestrutura; 

2. Inquérito Civil nº 2014.0006.8551-11 – que versa sobre a 

aprovação do Loteamento Bairro Ipanema, cujo loteador foi 
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Imobiliária Canal Ltda., aprovado em 30 de outubro de 1978, 

mas modificado pelo Decreto 11 de 28 de março de 1980, 

atribuindo ao loteador a obrigação de abertura de ruas, 

assentamento de meios-fios, rede de distribuição de água 

potável, energia elétrica na Avenida Principal; 

3. Inquérito Civil 2014.0006.8696-15 – que versa sobre o 

loteamento Jardim Vila Bethânia, cujo loteador foi Incorporadora 

Comércio Industria Ltda., através do Decreto nº 10/80, aprovado 

em 28 de março de 1980 

4. Inquérito Civil nº 2016.0015.2910-81 – que versa sobre o 

loteamento reputado clandestino denominado “Vista Linda”, que 

não conta com qualquer aprovação por parte do Município; 

5. Inquérito Civil nº 2014.0012.7416-85 – que versa sobre 

loteamento reputado clandestino denominado “Coqueiral de 

Viana”, que não conta com qualquer aprovação por parte do 

Município; 

 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, 

inclusive o meio ambiente urbano, sujeitarão seus infratores, pessoas físicas e jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados; 

 

CONSIDERANDO que a degradação da qualidade ambiental consiste na alteração adversa 

das características do meio ambiente, inclusive urbano, acarretando, na forma da 

responsabilidade civil, o dever de reparação do dano, cujo conteúdo abrange os danos 

patrimoniais e extrapatrimoniais, incluídos os lucros cessantes urbano-ambientais e o dano 

moral coletivo; 

 

CONSIDERANDO, ainda, que, entre outras coisas, o que se busca no presente 

procedimento é a correição das não conformidades afetas à inexecução das obras de 

infraestrutura urbanística de responsabilidade direta ou indireta do Poder Público Municipal, 

pois, seja na condição de loteamentos inominados, anteriores à lei nº 6.766/79, seja na 
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condição de loteamentos irregulares ou clandestino, apontam para a omissão do Município 

na obrigação de executar a política de desenvolvimento urbano;  

 

RESOLVE 

 

Celebrar o presente COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, de natureza 

protetiva e corretiva do meio ambiente urbano, nos seguintes termos: 

 

1. DA CONDUTA ANTIJURÍDICA 

 

A) Ausência de infraestrutura urbanística adequada relativamente aos seguintes 

Loteamentos, todos anteriores à lei nº 6.766/79:  

a) Eldorado; 

b) Bom Pastor; 

c) Industrial; 

d) Metalpen I; 

e) Celestino José de Barros ou Bairro Areinha; 

f) Universal; 

g) Soteco; 

h) Canaã; 

i) Nova Viana; 

j) Vale do Sol; 

k) Primavera; 

l) Vila Nova; 

m) Parque do Flamengo; 

n) Coqueiral de Viana. 

 

B) Ausência de infraestrutura urbanística adequada relativamente aos seguintes 

loteamentos posteriores à Lei nº 6.766/79: 

 

a) Campo Verde; 

b) Ipanema; 

c) Vista Linda (Clandestino); 
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d) Jardim Vila Bethânia; 

e) Nova Viana II; 

 

 

 

2. DO OBJETO 

 

2. O presente compromisso visa estabelecer obrigações visando à correição das não 

conformidades descritas no item 1 alíneas “A” e “B” do presente termo, bem como, à 

compensação urbano-ambiental oriunda dos lucros cessantes urbano-ambientais e do dano 

moral coletivo ocasionados pelos prejuízos aos serviços ecossistêmicos e aos 

consumidores, provenientes da conduta do Município COMPROMISSÁRIO. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO COMPROMISSÁRIO  

 

3.1 Para a implementação do presente Termo de Ajustamento de Conduta, tem-se como 

obrigações do MUNICÍPIO COMPROMISSÁRIO: 

 

3.1.A. Em relação aos loteamentos anteriores à Lei nº 6.766/79: 

 

1. Abertura de procedimento administrativo correspondente. 

2. Reunião da documentação exigida à luz do Decreto lei nº 58/1937 ou elaboração 

de ato administrativo destinado à motivação de sua inexistência, que deverá 

integrar o procedimento administrativo correspondente. 

3. Registro do loteamento no Cartório de Registro Geral de Imóveis e extração de 

cópia do registro que deverá integrar o procedimento administrativo 

correspondente. 

4. Elaboração de Laudo Técnico que abranja: a) a descrição das obras de 

infraestrutura exigidas do loteador, à luz do Decreto nº Lei 58/37; b) a 

identificação daquelas que foram efetivamente implantadas pelo loteador e das 

que não foram por ele implantadas, embora fosse sua a obrigação; c) a 

identificação das obras de infraestrutura que necessitam ser implantadas à luz da 

Lei nº 6.766/79; 
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5. Abertura de processo judicial em relação aos loteadores cujas exigências 

previstas no Decreto de Aprovação não tiverem sido totalmente implantadas ou 

assinatura de Termo de Compromisso com o loteador por intermédio do 

Ministério Público, além de providenciar a emissão, em face deles, de Certidão 

de Débito Ambiental.  

6. Apresentação do planejamento em torno da regularização inominada dos 

mencionados loteamentos, contemplando, no mínimo: a) a identificação da 

infraestrutura faltante, inclusive mediante delimitação georreferenciada que 

especifique os locais em que ausente; b) as correições necessárias em face do 

uso e ocupação do solo a serem promovidas considerando a legislação 

urbanística da época de aprovação do loteamento, bem como, daquelas 

necessárias à luz da Lei nº 6.766/79; c) o planejamento de execução de obras 

mediante elaboração do Plano de Infraestrutura Urbanística, a ser elaborado pelo 

Município, e cuja implementação não poderá exceder o prazo de 20 anos.  

 

3.1.B. Em relação aos loteamentos posteriores à Lei nº 6.766/79: 

 

1. Abertura de procedimento administrativo correspondente; 

2. Reunião da documentação exigida na forma da Lei nº 6.766/79 ou elaboração de 

ato administrativo destinado à motivação em caso de sua inexistência, que 

deverá integrar o procedimento administrativo correspondente. 

3. Registro no Cartório de Registro de Imóveis dos loteamentos reputados 

clandestinos e suprimento da documentação dos loteamentos reputados 

irregulares, bem como, extração de cópia dos respectivos registros de modo que 

integrem o procedimento administrativo correspondente. 

4. Elaboração de Laudo Técnico que abranja: a) a descrição das obras de 

infraestrutura exigidas do loteador, à luz da Lei nº 6.766/79; b) a identificação das 

que foram efetivamente implantadas pelo loteador e das que não foram por ele 

implantadas, embora fosse sua a obrigação; c) a identificação das obras de 

infraestrutura que necessitam ser implantadas à luz da Lei nº 6.766/79; 

5. Abertura de processo judicial em relação aos loteadores que, sob a regência da 

lei nº 6.766/79, estavam obrigados a implantar a infraestrutura prevista no art. 2º, 

§ 5º e 6º, inclusive, para o fim de efetuar a transferência da garantia imobiliária 
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para o Município, caso tenha sido prevista, ou a identificação de lotes 

remanescentes que possam servir da garantir e serem executados de modo a 

minimizar os custos da execução subsidiária do Município, relativamente às 

obras de infraestrutura em face de sua responsabilidade solidária.  

6. Os imóveis identificados como garantia hipotecária pelo Município serão 

aproveitados de acordo com o seu melhor uso, podendo integrar o cadastro de 

imóveis municipais destinados aos programas oficiais de habitação social, na 

forma do Plano de Habitação de Interesse Social (Lei 11.124/2005), bem como 

poderão ser leiloados para que seu valor vinculado em conta especifica para 

obras de infraestrutura; 

7. Apresentação do planejamento em torno da regularização fundiária dos 

mencionados loteamentos clandestinos e irregulares, que deverá contemplar: a) 

a identificação pormenorizada da infraestrutura faltante, inclusive mediante 

delimitação georreferenciada que especifique os locais em que ausente; b) as 

correições no uso e ocupação do solo a serem promovidas em face da legislação 

urbanística prevista na Lei nº 6.766/79; c) o planejamento de execução de obras 

mediante elaboração do Plano de Regularização Fundiária, a ser elaborado pelo 

Município, e cujo prazo de implementação não poderá exceder 20 anos.  

 

3.2. O cumprimento dos itens 1, 2, 3 e 4 dos itens 3.1.A e 3.1.B poderá ser direto pelo 

Município ou mediante licitação, no prazo de 36 meses a contar da data da assinatura do 

presente termo.  

 

3.3 O cumprimento dos itens 5, 6 e 7 dos itens 3.1.A e 3.1.B deverá ser diretamente pelo 

Município no prazo de 24 meses, a contar do término do prazo previsto no item 3.2. 

 

3.4 O planejamento de implementação das obras de infraestrutura previsto na alínea “c” 

do nº 6 do item 3.1.A e alínea “c” do nº 7 do item 3.1.B, deverá considerar o horizonte do 

planejamento constante do plano, distribuindo proporcionalmente as obras de infraestrutura 

e os loteamentos a serem regularizados.  

 

3.5 O prazo constante nas “alíneas “7” e “6” dos itens 3.1ª e 3.1.B poderão ser revistos 

mediante justificativa plausível e razoável mediante anuência do Ministério Público. 
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3.6 O MUNICÍPIO COMPROMISSÁRIO deverá prestar contas semestralmente acerca do 

cumprimento das obrigações, identificando em sua petição o número do presente Inquérito 

Civil, o item da obrigação e sua tempestividade em função do prazo fixado, devendo, 

sempre que possível, acompanhar o documento comprobatório de Relatório Fotográfico e 

Descritivo das ações realizadas.  

 

4.  DAS SANÇÕES 

 

4.1 O descumprimento de quaisquer das obrigações constantes dos itens deste Termo de 

Ajustamento de Conduta sujeitarão os COMPROMISSÁRIOS ao recolhimento de multa 

mensal no importe equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por obrigação descumprida, 

reversíveis de forma igualitária ao Fundo Municipal de Meio Ambiente e ao Fundo de 

Desenvolvimento Urbano, tendo em vista o objeto jurídico do presente termo. 

 

4.2. O COMPROMISSÁRIO será constituído automaticamente em mora a partir do dia 

seguinte ao do descumprimento da obrigação, salvo requerimento fundamentado do 

COMPROMISSÁRIO, formulado dentro do prazo, e dilação expressa do prazo, autorizada 

pelo Ministério Público. 

 

4.3. O valor da multa será atualizado pelos mesmos índices utilizados pela justiça comum.  

 

4.4. As obrigações do presente Termo são consideradas obrigações de relevante interesse 

ambiental para os efeitos do art. 68 da Lei nº 9605, de 1998, sem prejuízo da aplicação de 

outras sanções cabíveis nas esferas penal e administrativa. 

 

4.5. O presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA não inibe ou restringe as ações 

de controle, fiscalização, monitoramento e de licenciamento, não isentando o 

COMPROMISSÁRIO de quaisquer outras responsabilidades. 
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5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 Todos os prazos previstos para o cumprimento de obrigações, serão contados a partir 

da assinatura do presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. 

 

6. DA VIGÊNCIA 

 

6.1 O presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA tem vigência limitada ao prazo 

necessário ao cumprimento das obrigações nele constantes, fixando-se o seu início a partir 

da data da sua assinatura.  

 

7. DO FORO 

 

7.1 O foro da Comarca de Viana é o competente para dirimir as questões decorrentes deste 

TERMO. 

 

E por estarem as partes assim devidamente ajustadas e compromissadas, firmam o 

presente TERMO em 04 (quatro) vias de iguais teor e forma, para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais. 

 

Viana/ES, 14 de março de 2017 

 

 

 

ISABELA DE DEUS CORDEIRO 

Promotora de Justiça 

 

 

GILSON DANIEL BATISTA 

Prefeito de Viana-ES 

 


