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Viana

Pr ef ei t u r a

AVI SO DE RESCI SÃO CONTRATUAL UNI LATERAL 
Publicação Nº  50096

AVI SO DE RESCI SÃO CONTRATUAL UNI LATERAL

A Prefeitura de Viana-ES, torna público que procedeu a 
RESCI SÃO UNI LATERAL do Con t r at o  de Pr est ação  
de Ser v iços n º . 0 6 5 / 2 0 1 4 , processo nº  12378/ 2013 
e apensos, processos nº  7814/ 2015 e 14002/ 2015, cujo 
objeto é a prestação de serviços de elaboração de cál-
culos em processos adm inist rat ivos e judiciais,  ¿rma-
do entre o MUNICIPI O DE VIANA, e a em presa CONAD 
ADMI NI STRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI  ME

Viana/ ES, 13 de Maio de 2016.

GILSON DANIEL BATI STA

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO 2 º  TERMO ADI TI VO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE I MÓVEL Nº . 0 6 1 / 2 0 1 4

Pr ocesso  n º . 2083/ 2014.

Con t r at o  n º . 061/ 2014.

Ter m o Ad i t i v o :  02

Locat ár io :  Município de Viana.

Locador :  FELÍCI A PIMENTEL VIEI RA.

Ob j et o :  a prorrogação do prazo da vigência do Cont rato 
de locação de imóvel nº . 061/ 2014, celebrado ent re as 
partes, por mais 12 (doze)  m eses.

Valo r  Global :  R$ 7.307,28 (sete m il, t rezentos e sete 
reais e vinte e oito centavos) .

Vigên cia :  A part ir  de 26 de Maio de 2016, por m ais 12 
(doze)  meses.

Viana/ ES, 26 de Maio de 2016.

GILSON DANIEL BATI STA

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO 5 º  TERMO ADI TI VO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE I MÓVEL Nº . 0 8 6 / 2 0 1 1

Pr ocesso  n º . 3401/ 2011.

Con t r at o  n º . 086/ 2011.

Ter m o Ad i t i v o :  05

Locat ár io :  Município de Viana.

Locad or :  JOÃO FERREIRA DE LIMA NETO

Ob j et o :  a prorrogação do prazo da vigência do Contrato 
de locação de im óvel nº . 086/ 2011, celebrado entre as 
partes, por mais 12 (doze)  m eses.

Valo r  Global :  R$ 4.200,00 (quatro m il e duzentos reais) .

Vigên cia:  A part ir  de 12 de Maio de 2016, por m ais 12 
(doze)  meses.

Viana/ ES 12 de Maio de 2016

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNI CIPAL

DECRETO 092-2016 -  REGULAMENTA LEI  FEDERAL 
Nº  12.846-2013

Publicação Nº  50093

DECRETO Nº  0 9 2 / 2 0 1 6 .

“ REGULAMENTA, NO ÂMBI TO DO PODER EXECUTI -
VO MUNI CI PAL, A LEI  FEDERAL Nº  1 2 .8 4 6 , DE 1 º  DE 
AGOSTO DE 2 0 1 3 , QUE DI SPÕE SOBRE A RESPONSA-
BI LI ZAÇÃO ADMI NI STRATI VA E CI VI L DE PESSOAS 
JURÍ DI CAS PELA PRÁTI CA DE ATOS CONTRA A AD-
MI N I STRAÇÃO PÚBLI CA” .

O PREFEI TO MUNI CI PAL DE VI ANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das at ribuições que lhe são conferidas pelo 
art . 60, IV, da Lei Orgânica Municipal,  e considerando a Lei 
Federal nº  12.846, de 1º  de agosto de 2013, alterada pela 
Medida Provisória nº  703 de 2015,

DECRETA:

Ar t . 1 º . Este Decreto regulam enta, no âm bito do Poder 
Execut ivo Municipal, a Lei Federal nº  12.846, 1º  de agosto 
de 2013, disciplinando o processo administ rat ivo dest inado 
à apuração da responsabilidade administ rat iva de pessoas 
jurídicas pela prát ica de atos contra a Adm inistração Públi-
ca Municipal Direta e I ndireta.

Par ág r af o  ú n ico . Aplica-se o disposto neste Decreto às 
sociedades em presárias e às sociedades simples, personi-
¿cadas ou não, independentem ente da forma de organiza-
ção ou m odelo societár io adotado, bem  como a quaisquer 
fundações, associações de ent idades ou pessoas, ou so-
ciedades est rangeiras, que tenham  sede, ¿lial ou repre-
sentação no terr itór io brasileiro const ituídas de fato ou de 
direito, ainda que temporariamente.

Ar t . 2 º . As pessoas jurídicas serão responsabilizadas 
objet ivam ente, no âm bito do Poder Execut ivo Municipal 
pelos atos lesivos prat icados em  seu interesse ou benefício,  
exclusivo ou não.

Ar t . 3 º . A responsabilização da pessoa jurídica não exclui 
a responsabilidade individual de seus dir igentes ou admi-
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nist radores ou de qualquer pessoa natural, autora, coau-
tora ou part ícipe do ato ilícito.

§ 1 º . A pessoa jurídica será responsabilizada indepen-
dentemente da responsabilização individual das pessoas 
naturais refer idas no caput .

§ 2º . Os dir igentes ou administ radores somente serão res-
ponsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabi-
lidade.

Ar t . 4 º  Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na 
hipótese de alteração cont ratual, t ransformação, incorpo-
ração, fusão ou cisão societár ia.

§ 1º . Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabi-
lidade da sucessora será rest r ita à obrigação de pagam en-
to de multa e reparação integral do dano causado, até o 
lim ite do patr imônio t ransfer ido, não lhe sendo aplicáveis 
as demais sanções previstas neste Decreto decorrentes de 
atos e fatos ocorr idos antes da data da fusão ou incorpo-
ração, exceto no caso de sim ulação ou evidente intuito de 
fraude, devidam ente comprovados.

§ 2º . As sociedades cont roladoras, cont roladas, coligadas 
ou, no âm bito do respect ivo contrato, as consorciadas se-
rão solidariam ente responsável pela prát ica dos atos pre-
vistos neste Decreto, rest ringindo-se tal responsabilidade 
à obrigação de pagamento de multa e reparação integral 
do dano causado.

Ar t . 5 º  Para os ¿ns deste Decreto const ituem  atos lesivos 
à adm inist ração pública m unicipal direta e indireta todos 
aqueles prat icados pelas pessoas jurídicas m encionadas no 
parágrafo único do art .  1º , que atentem  cont ra o patr imô-
nio público municipal ou contra pr incípios da adm inist ração 
pública, assim de¿nidos no art . 5º  da lei 12.846/ 2013:

I  prometer,  oferecer ou dar, direta ou indiretam ente, van-
tagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a 
ele relacionada;

I I  comprovadamente, ¿nanciar, custear,  pat rocinar ou de 
qualquer modo subvencionar a prát ica dos atos ilícitos pre-
vistos nesta Lei;

I I I  comprovadamente, ut ilizar-se de interposta pessoa físi-
ca ou jurídica para ocultar ou dissim ular seus reais interes-
ses ou a ident idade dos bene¿ciár ios dos atos prat icados;

IV no tocante a licitações e cont ratos:

a)  frust rar ou fraudar, m ediante ajuste, combinação ou 
qualquer out ro expediente, o caráter compet it ivo de pro-
cedimento licitatór io público;

b)  im pedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer 
ato de procedim ento licitatór io público;

c)  afastar ou procurar afastar licitante, por m eio de fraude 
ou oferecimento de vantagem  de qualquer t ipo;

d)  fraudar licitação pública ou cont rato dela decorrente;

e)  cr iar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídi-
ca para part icipar de licitação pública ou celebrar contrato 
adm inist rat ivo;

f )  obter vantagem ou benefício indevido, de modo frau-
dulento, de modi¿cações ou prorrogações de cont ratos 

celebrados com  a adm inist ração pública, sem autorização 
em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos res-
pect ivos inst rum entos cont ratuais;  ou

g)  m anipular ou fraudar o equilíbr io econôm ico ¿nanceiro 
dos cont ratos celebrados com  a adm inist ração pública;

V di¿cultar at ividade de invest igação ou ¿scalização de ór-
gãos, ent idades ou agentes públicos, ou intervir em  sua 
atuação, inclusive no âm bito das agências reguladoras e 
dos órgãos de ¿scalização do sistem a ¿nanceiro nacional.

Ar t . 6 º  A Cont roladoria Municipal é o órgão responsável 
pela instauração da sindicância e do processo administ ra-
t ivo dest inado a apurar a responsabilidade adm inist rat iva 
de pessoas jurídicas pela prát ica de atos cont ra a Adm inis-
tração Pública Municipal Direta e I ndireta, nos termos da 
Lei Federal nº  12.846, de 2013. 

§ 1º . Com pete ao Controlador Geral do Município, a ins-
tauração e o julgamento dos procedim entos previstos no 
caput  deste art igo. 

§ 2º . Caso a autoridade instauradora tenha not ícias de su-
postas irregular idades, m as não possua dados su¿cientes 
para instaurar o processo adm inist rat ivo de responsabi-
lização, poderá determ inar a instauração de sindicância, 
com  caráter de invest igação prelim inar, sigilosa e não pu-
nit iva, a ¿m de obter m aiores inform ações do suposto ilíci-
to e indícios de sua autoria. 

§ 3º . Os procedimentos previstos no caput  deste art igo 
poderão ter início de ofício ou part ir de representação ou 
denúncia, formuladas por escrito, devidam ente fundamen-
tadas, contendo a narrat iva dos fatos, a indicação da pes-
soa jurídica envolvida e os indícios concernentes à irregu-
lar idade ou ilegalidade imputada. 

§ 4º . A representação ou a denúncia que não observar os 
requisitos e formalidades refer idos no § 3º  deste art igo 
será arquivada de plano, salvo se as circunstâncias suge-
rirem a apuração de ofício. 

§ 5º . A instauração do processo administ rat ivo para apura-
ção de responsabilidade administ rat iva dar se á m ediante 
portar ia a ser publicada no Diár io O¿cial ou jornal de gran-
de circulação local, inform ando o nom e e o cargo da auto-
ridade instauradora, os nom es e os cargos dos integrantes 
da comissão processante, o nome empresarial, a ¿rm a, a 
razão social ou a denominação da pessoa jurídica, confor-
me o caso, o núm ero de inscrição da pessoa jurídica ou 
ent idade no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ 
e a informação de que o processo visa apurar supostos 
ilícitos previstos na Lei nº  12.846, de 2013. 

§ 6º . Caso tenham  conhecim ento de potencial infração t i-
pi¿cada na Lei Federal nº  8.666, de 21 de junho de 1993, 
ou na Lei Federal nº  10.520, de 17 de julho de 2002, que 
possa se inserir tam bém no cam po de abrangência da Lei 
Federal nº  12.846, de 2013, os órgãos e ent idades munici-
pais deverão dar ciência do fato à Controladoria Municipal,  
prelim inarm ente à instauração do pert inente procedimen-
to para sua apuração. 

Ar t . 7 º  O processo administ rat ivo para apuração da 
responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por 
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comissão composta por 3 ( t rês)  servidores estáveis, de-
signados pela autor idade instauradora, contando sempre 
com a part icipação da Cont roladoria Municipal.

§ 1º . A pedido da com issão a que se refere o caput , o Po-
der Execut ivo Municipal, por meio da Procuradoria Geral 
do Município, poderá requerer as m edidas judiciais neces-
sárias para a invest igação e o processam ento das infra-
ções, inclusive de busca e apreensão.

§ 2º . A comissão poderá propor à autoridade instauradora 
que suspenda, cautelarm ente, os efeitos do ato ou proces-
so objeto da invest igação quando houver indícios de frau-
de ou graves irregular idades que recom endem  a m edida, 
r isco de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, 
mot ivo grave que coloque em  r isco o interesse público. 

§ 3º . Da decisão cautelar caberá pedido de reconsideração 
a ser encam inhado à própria autor idade instauradora, no 
prazo de 5 (cinco)  dias.

Ar t . 8 º  A comissão processante deverá concluir  o proces-
so no prazo de 180 (cento oitenta)  dias, contados da data 
da publicação do ato que a inst ituir e, ao ¿nal, apresentar 
relatór ios sobre os fatos apurados e eventual responsabili-
dade da pessoa jurídica, sugerindo, de forma m ot ivada, as 
sanções a serem aplicadas. 

Par ág r af o  ú n ico . O prazo previsto no caput  deste art igo 
poderá ser prorrogado, sucessivam ente, de ofício ou por 
solicitação da comissão processante, mediante ato funda-
mentado da autoridade instauradora, que considerará, en-
t re out ros mot ivos, o prazo decorr ido para a solicitação de 
informações ou providências a outros órgãos ou ent idades 
públicas, a complexidade da causa e demais característ i-
cas do caso concreto. 

Ar t . 9 º  No processo administ rat ivo para apuração de 
responsabilidade, será concedido à pessoa jurídica, prazo 
de 30 ( t r inta)  dias, contados da citação, para apresenta-
ção de defesa escrita e especi¿cação das provas que even-
tualmente pretenda produzir. 

§ 1º . Do mandado de citação constará:  

I  a informação da instauração de processo administ rat ivo 
de responsabilização de que t rata a Lei Federal nº  12.846, 
de 2013, com  seu respect ivo núm ero;  

I I  o nom e e o cargo da autoridade instauradora, bem como 
dos membros que integram a comissão processante;  

I I I  o local e horário em  que poderá ser obt ida a vista e a 
cópia do processo;  

IV o local e o prazo de 30 ( t r inta)  dias para a apresenta-
ção da defesa escrita sobre os fatos descritos no processo, 
bem como para a especi¿cação das provas que se preten-
da produzir;  

V informação da cont inuidade do processo administ rat ivo 
de responsabilização independentem ente do seu compa-
recim ento;  

VI  a descrição sucinta da infração im putada. 

§ 2º . A citação será realizada por via postal, com  aviso de 
recebim ento, devendo este fazer parte do processo admi-
nist rat ivo;

§ 3º . Estando à parte estabelecida em local incerto e não 
sabido ou inacessível ou, ainda, sendo infrut ífera a citação 
por via postal,  a citação será realizada por publicação no 
Diár io O¿cial ou jornal de grande circulação local,  iniciando 
se a contagem  do prazo previsto no caput  deste art igo a 
part ir  da últ ima publicação efet ivada. 

§ 4º . A pessoa jurídica poderá ser citada no dom icílio de 
seu representante legal. 

§ 5º . As sociedades sem personalidade jurídica serão in-
t imadas no dom icílio da pessoa a quem  couber a admi-
nist ração de seus bens, aplicando se, caso infrut ífera, o 
disposto no § 3º  deste art igo. 

Ar t . 1 0  Na hipótese de a pessoa jurídica requerer a pro-
dução de provas, a com issão processante apreciará a sua 
pert inência em  despacho m ot ivado e ¿xará prazo razoá-
vel, conform e a com plexidade da causa e dem ais carac-
teríst icas do caso concreto, para a produção das provas 
deferidas.

Par ág r af o  ú n ico . Sendo o requerim ento de produção de 
provas indeferido pela com issão processante, por julgá-  
las im pert inentes, protelatórias ou desnecessárias, a pes-
soa jurídica poderá apresentar pedido de reconsideração 
no prazo de 5 (cinco)  dias.

Ar t . 1 1  A pessoa jurídica poderá requerer todas as provas 
adm it idas em direito e pert inentes à espécie, sendo lhe fa-
cultado const ituir  advogado para acom panhar o processo 
e defende lá. 

Par ág r af o  ú n ico . Se a pessoa jurídica não apresentar de-
fesa, será decretada a sua revelia. 

Ar t . 1 2  Tendo sido requerida a produção de prova teste-
munhal,  incum birá à pessoa jurídica juntar o rol das teste-
munhas no prazo de defesa e apresentá las em audiência, 
independentem ente de int im ação e sob pena de preclusão. 

§ 1º . Primeiram ente, serão ouvidas as testem unhas da co-
m issão e, após, as da pessoa jurídica. 

§ 2º . Veri¿cando que a presença do representante da pes-
soa jurídica poderá inÀuir no ânim o da testemunha, de 
modo a prejudicar a verdade do depoim ento, o presiden-
te da com issão processante providenciará a sua ret irada 
do recinto, prosseguindo na inquir ição com a presença de 
seu defensor, fazendo o regist ro do ocorr ido no termo de 
audiência. 

§ 3º . O presidente da com issão processante inquir irá a 
testemunha, podendo os com issários requerer que se for-
mulem perguntas, bem  com o, na sequência, a defesa. 

§ 4º . O presidente da com issão processante poderá in-
deferir  as reperguntas, m ediante just i¿cat iva expressa, 
transcrevendo as no term o de audiência, se assim  for re-
querido. 

§ 5º . Se a testemunha ou a pessoa jurídica se recusar a 
assinar o termo de audiência, o presidente da comissão 
processante fará o regist ro do fato no m esmo termo, na 
presença de duas testem unhas convocadas para tal ¿m , as 
quais tam bém o assinarão. 
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Ar t . 1 3  Caso considere necessária e conveniente à form a-
ção de convicção acerca da verdade dos fatos, poderá o 
presidente da com issão processante determ inar, de ofício 
ou m ediante requerimento:  

I  a oit iva de testemunhas refer idas;  

I I  a acareação de duas ou m ais testemunhas, ou de algu-
ma delas com  representante da pessoa jurídica, ou entre 
representantes das pessoas jurídicas, quando houver di-
vergência essencial ent re as declarações. 

Ar t . 1 4  Decorr ido o prazo para a produção de provas pela 
pessoa jurídica, a com issão processante dará cont inuidade 
aos t rabalhos de inst rução, promovendo as diligências ca-
bíveis, solicitando, quando necessário, informações a ou-
t ros órgãos e ent idades, bem  assim, havendo juntada de 
novos documentos ao processo administ rat ivo, int imará a 
pessoa jurídica para m anifestar se em 5 (cinco)  dias. 

Par ág r af o  ú n ico . O prazo para o térm ino da inst rução 
será razoável, conform e a complexidade da causa e de-
mais característ icas do caso concreto. 

Ar t . 1 5  O relatór io da com issão processante, que não vin-
cula a decisão ¿nal da autoridade julgadora, deverá des-
crever os fatos apurados durante a inst rução probatória, 
conter a apreciação dos argum entos apresentados pela 
defesa, o detalhamento das provas ou sua insu¿ciência, 
os argumentos jurídicos que o last reiam, ser conclusivo 
quanto à responsabilização ou não da pessoa jurídica, bem 
como, quando for o caso, sobre sua desconsideração. 

Par ág r af o  ú n ico . A personalidade jurídica poderá ser 
desconsiderada sempre que ut ilizada com abuso do direito 
para facilitar, encobrir  ou dissim ular a prát ica dos atos ilí-
citos previstos no art . 5º  deste Decreto ou para provocar 
confusão pat rimonial,  sendo estendidos todos os efeitos 
das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus adm inis-
t radores e sócios com  poderes de adm inist ração, observa-
dos o cont raditór io e a ampla defesa. 

Ar t . 1 6  Veri¿cada a prát ica de irregular idades por par-
te de agente público m unicipal, deverá essa circunstância 
constar do relatór io ¿nal, com posterior envio à Secretar ia 
Municipal ou órgão equivalente do exercício do servidor 
público para abertura de sindicância, e se provado, enca-
minhar à Controladoria Geral do Município para pedido de 
instauração de processo adm inist rat ivo disciplinar.

Ar t . 1 7  No caso de a pessoa jurídica ter celebrado acordo 
de leniência, o relatór io deverá informar se ele foi cum pri-
do, indicando quais as contr ibuições para a invest igação, e 
sugerir  percentual de redução da pena. 

§ 1º . O Município, no âm bito de sua competência, por 
meio de seu órgão de controle interno, de forma isolada 
ou em  conjunto com o Ministér io Público ou com  a Advo-
cacia Pública, celebrar acordo de leniência com  as pessoas 
jurídicas responsáveis pela prát ica dos atos e pelos fatos 
invest igados e previstos nesta Lei que colaborem efet iva-
mente com as invest igações e com  o processo adm inist ra-
t ivo, de form a que dessa colaboração resulte:  

I  -  a ident i¿cação dos demais envolvidos na infração, 
quando couber;  

I I  -  a obtenção de inform ações e docum entos que compro-
vem  a infração not iciada ou sob invest igação;  

I I I  -  a cooperação da pessoa jurídica com as invest igações, 
em face de sua responsabilidade objet iva;  e 

IV -  o com prom et imento da pessoa jurídica na implemen-
tação ou na melhoria de mecanismos internos de integri-
dade.

§ 2º . O acordo de que t rata o caput  som ente poderá ser 
celebrado se preenchidos, cumulat ivam ente, os seguintes 
requisitos:

I  -  a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvi-
mento na infração invest igada a part ir da data de propo-
situra do acordo;

I I  -  a pessoa jurídica, em face de sua responsabilidade 
objet iva, coopere com  as invest igações e com o processo 
adm inist rat ivo, com parecendo, sob suas expensas, sem -
pre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu 
encerram ento;  e 

I I I  -  a pessoa jurídica se comprometa a im plem entar ou a 
melhorar os m ecanism os internos de integridade, audito-
ria, incent ivo às denúncias de irregular idades e à aplicação 
efet iva de código de ét ica e de conduta.

§ 3º . O acordo de leniência celebrado pela autor idade ad-
minist rat iva:  

I  -  isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no in-
ciso I I  do caput  do art . 25 e das sanções rest r it ivas ao 
direito de licitar e contratar previstas na Lei nº  8.666, de 
21 de junho de 1993, e em  out ras norm as que t ratam  de 
licitações e contratos;  

I I  -  poderá reduzir a multa prevista no inciso I  do caput  do 
art . 25 em até dois terços, não sendo aplicável à pessoa 
jurídica qualquer out ra sanção de natureza pecuniária 
decorrente das infrações especi¿cadas no acordo;  e 

I I I  -  no caso de a pessoa jurídica ser a pr imeira a ¿rm ar o 
acordo de leniência sobre os atos e fatos invest igados, a 
redução poderá chegar até a sua completa rem issão, não 
sendo aplicável à pessoa jurídica qualquer out ra sanção de 
natureza pecuniár ia decorrente das infrações especi¿ca-
das no acordo.

§ 4º . O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da 
obrigação de reparar integralmente o dano causado.

§ 5º  O acordo de leniência est ipulará as condições ne-
cessárias para assegurar a efet ividade da colaboração e o 
resultado út il do processo administ rat ivo e quando est ipu-
lar a obrigatoriedade de reparação do dano poderá conter 
cláusulas sobre a form a de amort ização, que considerem  a 
capacidade econômica da pessoa jurídica.

§ 6º . Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos 
às pessoas jurídicas que integram o m esm o grupo econô-
mico, de fato e de direito, desde que ¿rmem o acordo em  
conjunto, respeitado as condições nele estabelecidas.

§ 7º . A proposta de acordo de leniência será autuada em  
autos apartados e som ente se tornará pública após a efe-
t ivação do respect ivo acordo, salvo no interesse das inves-
t igações e do processo adm inist rat ivo.
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§ 8º . Não im portará em  con¿ssão quanto à m atéria de 
fato, nem reconhecim ento de ilicitude da conduta analisa-
da, a proposta de acordo de leniência rejeitada na fase de 
negociação, da qual não se fará qualquer divulgação.

§ 9º . Em  caso de descum prim ento do acordo de leniência, 
a pessoa jurídica ¿cará im pedida de celebrar novo acordo 
pelo prazo de 3 ( t rês)  anos contados do conhecim ento pela 
adm inist ração pública do refer ido descumprim ento.

§ 10. A formalização da proposta de acordo de leniência 
suspende o prazo prescricional em  relação aos atos e fatos 
objetos de apuração previstos nesta Lei e sua celebração 
o interrompe.

§ 11. O percentual de redução da multa previsto no § 3º  
deste art igo, e a isenção ou a atenuação das sanções ad-
minist rat ivas estabelecidas nos art igos 86 a 88 da Lei nº  
8.666, de 1993, serão determ inados levando se em  con-
sideração o grau de cooperação plena e permanente da 
pessoa jurídica com as invest igações e o processo adm i-
nist rat ivo, especialmente com  relação ao detalhamento 
das prát icas ilícitas, a ident i¿cação dos dem ais envolvidos 
na infração, quando for o caso, e as provas apresentadas, 
observado o disposto no § 12 deste art igo. 

§ 12. Quando a proposta de acordo de leniência for apre-
sentada após a ciência, pela pessoa jurídica, da instau-
ração dos procedimentos previstos no caput  do art igo 6º  
deste Decreto, a redução do valor da multa aplicável será, 
no m áxim o, de até 1/ 3 (um  terço) . 

§ 1 3 . A proposta de acordo de leniência não poderá ser 
apresentada após o encam inhamento do relatór io da co-
m issão processante à autoridade instauradora para julga-
mento.

Ar t . 1 8  A apresentação da proposta de acordo de leniên-
cia poderá ser realizada na form a escrita ou oral e deverá 
conter a quali¿cação completa da pessoa jurídica e de seus 
representantes, devidam ente docum entada, e incluirá ain-
da, no m ínim o, a previsão de ident i¿cação dos demais 
envolvidos no suposto ilícito, quando couber, o resumo 
da prát ica supostamente ilícita e a descrição das provas 
e docum entos a serem apresentados na hipótese de sua 
celebração.

§ 1º . No caso de apresentação da proposta de acordo de 
leniência na forma oral, deverá ser solicitada reunião com 
o Controlador Geral do Município com  um  ou m ais m em-
bros de sua assessoria, da qual será lavrado termo em 
duas vias assinadas pelos presentes, sendo uma entregue 
à proponente. 

§ 2º . Se apresentada por escrito, deverá a proposta de 
acordo de leniência ser protocolada na Controladoria Mu-
nicipal, em envelope lacrado e ident i¿cado com  os dizeres 
“Proposta de Acordo de Leniência nos termos da Lei Fede-
ral nº  12.846/ 13”  e “Con¿dencial”. 

§ 3º . Em  todas as reuniões de negociação do acordo de le-
niência, haverá regist ro dos tem as t ratados, em duas vias, 
assinado pelos presentes, o qual será mant ido em sigilo, 
devendo um a das vias ser ent regue ao representante da 
pessoa jurídica. 

Ar t . 1 9  A fase de negociação do acordo de leniência, que 
será con¿dencial, pode durar até 60 (sessenta)  dias, pror-
rogáveis, contados da apresentação da proposta. 

Ar t . 2 0  A pessoa jurídica será representada na negocia-
ção e na celebração do acordo de leniência pelas pessoas 
naturais em  conform idade com  seu cont rato social ou ins-
trum ento equivalente. 

Ar t . 2 1  Do acordo de leniência constará obrigator iamente:  

I  a ident i¿cação com pleta da pessoa jurídica e de seus 
representantes legais,  acom panhada da documentação 
pert inente;  

I I  a descrição da prát ica denunciada, incluindo a ident i-
¿cação dos part icipantes que a pessoa jurídica tenha co-
nhecim ento e relato de suas respect ivas part icipações no 
suposto ilícito, com  a indiv idualização das condutas;  

I I I  a con¿ssão da part icipação da pessoa jurídica no su-
posto ilícito, com  a indiv idualização de sua conduta;  

IV a declaração da pessoa jurídica no sent ido de ter cessa-
do com pletam ente o seu envolvim ento no suposto ilícito,  
antes ou a part ir da data da propositura do acordo;  

V a lista com os documentos fornecidos ou que a pessoa 
jurídica se obriga a fornecer com  o intuito de demonstrar a 
existência da prát ica denunciada, com  o prazo para a sua 
disponibilização;  

VI  a obrigação da pessoa jurídica em  cooperar plena e 
permanentemente com as invest igações e com o processo 
adm inist rat ivo, com parecendo, sob suas expensas, sem -
pre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu 
encerram ento;  

VI I  a declaração do Controlador Geral do Município de que 
a pessoa jurídica foi a pr imeira a se manifestar sobre seu 
interesse em cooperar com a apuração do ato ilícito;  

VI I I  as demais condições que o Controlador Geral do Mu-
nicípio considere necessárias para assegurar a efet ividade 
da colaboração e o resultado út il do processo. 

§ 1º . A proposta de acordo de leniência somente se torna-
rá pública após a efet ivação do respect ivo acordo, salvo no 
interesse das invest igações e do processo administ rat ivo. 

Ar t . 2 2  Caso a pessoa jurídica que tenha celebrado acordo 
de leniência forneça provas falsas, om ita ou dest rua provas 
ou, de qualquer m odo, comporte se de m aneira contrária 
à boa fé e inconsistente com  o requisito de cooperação 
plena e permanente, o Controlador Geral do Município fará 
constar o ocorr ido dos autos do processo, cuidará para que 
ela não desfrute dos benefícios previstos na Lei Federal nº  
12.846, de 2013, e comunicará o fato ao Ministér io Público 
e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP. 

Ar t . 2 3  Na hipótese do acordo de leniência não ser ¿rm a-
do, eventuais docum entos entregues serão devolvidos para 
a proponente, sendo vedado seu uso para ¿ns de respon-
sabilização, salvo quando deles já se t inha conhecim ento 
antes da proposta de acordo de leniência ou pudesse obtê 
los por meios ordinários. 

Ar t . 2 4  Na hipótese de a com issão processante, ainda que 
antes da ¿nalização do relatór io, constatar suposta ocor-
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rência de um a das situações previstas no parágrafo único 
do art .  15 deste Decreto, dará ciência à pessoa jurídica 
e citará os administ radores e sócios com  poderes de ad-
minist ração, informando sobre a possibilidade de a eles 
serem  estendidos os efeitos das sanções que porventura 
venham a ser aplicadas àquela, a ¿m de que exerçam  o 
direito ao contraditór io e à am pla defesa. 

§ 1º . Poderá a autoridade instauradora requerer à comis-
são processante a inserção, em  sua análise, de hipótese 
de desconsideração da pessoa jurídica. 

§ 2º . A citação dos adm inist radores e sócios com  poderes 
de administ ração deverá observar o disposto no art . 9º  
deste Decreto, informar sobre a possibilidade de a eles 
serem  estendidos os efeitos das sanções que porventura 
venham a ser aplicadas à pessoa jurídica e conter, tam-
bém, resum idam ente, os elem entos que em basam a pos-
sibilidade de sua desconsideração. 

§ 3º . Os adm inist radores e sócios com poderes de adm i-
nist ração terão os mesmos prazos para a apresentação da 
defesa escrita, alegações ¿nais e out ros previstos para a 
pessoa jurídica. 

§ 4º . A decisão sobre a desconsideração da pessoa jurídica 
caberá à autoridade instauradora e integrará a decisão a 
que alude o caput  do art . 32 deste Decreto. 

§ 5º . Os adm inist radores e sócios com poderes de adm i-
nist ração poderão interpor recurso da decisão que declarar 
a desconsideração da pessoa jurídica, observado o dispos-
to no art . 34 deste Decreto. 

Ar t . 2 5  Concluindo a comissão processante pela 
responsabilização da pessoa jurídica, o relatór io deverá 
sugerir  as sanções a serem aplicadas e o seu qu an t u m  
conform e previsto no art . 6º  da Lei Federal nº  12.846, de 
2013, a saber:

I  multa, no valor de 0,1%  (um décim o por cento)  a 20%  
(vinte por cento)  do faturam ento bruto do últ imo exercício 
anterior ao da instauração do processo adm inist rat ivo, ex-
cluídos os t r ibutos, a qual nunca será infer ior à vantagem 
auferida, quando for possível sua est imação;  e

I I  publicação ext raordinária da decisão condenatória.

§ 1º . As sanções serão aplicadas fundam entadamente, 
isolada ou cumulat ivamente, de acordo com  as peculiar i-
dades do caso concreto e com  a gravidade e natureza das 
infrações.

§ 2º . A aplicação das sanções previstas neste art igo será 
precedida da m anifestação jurídica elaborada pela Procu-
radoria Geral do Município.

§ 3º . A aplicação das sanções previstas neste art igo não 
exclui,  em  qualquer hipótese, a obrigação da reparação 
integral do dano causado.

§ 4º . Na hipótese do inciso I  do caput , caso não seja possí-
vel ut ilizar o cr itér io do valor do faturam ento bruto da pes-
soa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis m il reais)  a 
R$ 60.000.000,00 (sessenta m ilhões de reais) .

§ 5º . A publicação ext raordinária da decisão condenató-
r ia ocorrerá na forma de ext rato de sentença, a expensas 

da pessoa jurídica, em  m eios de com unicação de grande 
circulação na área da prát ica da infração e de atuação da 
pessoa jurídica ou, na sua falta, em  publicação de circu-
lação nacional, bem  como por m eio de a¿xação de edital,  
pelo prazo mínim o de 30 ( t r inta)  dias, no próprio estabe-
lecim ento ou no local de exercício da at ividade, de m odo 
visível ao público, e no sít io elet rônico na rede mundial de 
com putadores.

Ar t . 2 6  O prazo para pagam ento da multa será de 30 
( t r inta)  dias e o inadim plemento acarretará a sua inscrição 
na Dívida At iva do Município. 

§ 1º . O valor da m ulta não será infer ior à vantagem auferi-
da, quando for possível a sua est imat iva, e su¿ciente para 
desest imular futuras infrações. 

§ 2º . No caso de desconsideração da pessoa jurídica, os 
adm inist radores e sócios com  poderes de administ ração 
poderão ¿gurar ao lado dela, como devedores, no t ítulo da 
Dívida At iva.

§ 3º . A comissão processante decidirá fundamentadamen-
te sobre a im possibilidade da ut ilização do faturamento 
bruto da empresa a que se refere o § 4º  do art .  25 deste 
Decreto. 

Ar t . 2 7  Na aplicação das sanções, serão levados em  
consideração os princípios da razoabilidade e da propor-
cionalidade, bem  com o o previsto no art . 7º  da Lei nº  
12.846/ 2013:  

I  a gravidade da infração;  

I I  a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;  

I I I  a consumação ou não da infração;  

IV o grau de lesão ou perigo de lesão;  

V o efeito negat ivo produzido pela infração;  

VI  a situação econôm ica do infrator;  

VI I  a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das 
infrações;  

VI I I  a existência de mecanismos e procedimentos internos 
de integridade, auditor ia e incent ivo à denúncia de irre-
gular idades e a aplicação efet iva de códigos de ét ica e de 
conduta no âmbito da pessoa jurídica, nos termos do art . 
28 deste Decreto;  

IX o valor dos cont ratos m ant idos pela pessoa jurídica com  
o órgão ou ent idade pública lesados.

Ar t . 2 8  Os parâm etros de avaliação de m ecanismos e 
procedimentos previstos no inciso VI I I  do art . 27 deste 
Decreto serão no que couber, aqueles estabelecidos no re-
gulamento do Poder Execut ivo Federal. 

Par ág r af o  ú n ico . Até a publicação, pelo Poder Execut ivo 
Federal, do regulam ento a que se refere o caput  deste 
art igo, considerar  se á, única e exclusivamente, no âmbito 
da pessoa jurídica, a existência de mecanismos e proce-
dim entos consistentes de integridade e monitoram ento, a 
efet ividade dos sistemas de cont role interno, a ut ilização 
de códigos ét ica e conduta para funcionários e colaborado-
res, a existência de sistemas de recebim ento e apuração 
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de denúncias que assegurem o anonimato, a adoção de 
medidas de t ransparência na relação com o setor público 
e a realização periódica de t reinam entos com  o intuito de 
prom over a polít ica interna de integridade. 

Ar t . 2 9  Concluído o relatór io, será encam inhado à Procu-
radoria Geral do Município para promover a manifestação 
jurídica a que se refere o § 2º  do art . 25 deste Decreto. 

Ar t . 3 0  Após a m anifestação jurídica refer ida no art . 29 
deste Decreto, será aberto prazo de 5 (cinco)  dias para a 
apresentação de alegações ¿nais. 

Ar t . 3 1  Transcorr ido o prazo para a apresentação de ale-
gações ¿nais, o processo administ rat ivo com o relatório da 
comissão processante será rem et ido à autoridade instau-
radora para julgamento. 

Ar t . 3 2  A decisão da autoridade instauradora, devida-
mente m ot ivada com a indicação dos fatos e fundamentos 
jurídicos, será profer ida no prazo de 15 (quinze)  dias do 
recebim ento do processo administ rat ivo, prorrogável por 
igual período, conforme a com plexidade da causa e as de-
mais característ icas do caso concreto. 

Par ág r af o  ú n ico . A autoridade instauradora elaborará 
ext rato da decisão condenatória, contendo, ent re outros 
elem entos, a razão social da pessoa jurídica, o número de 
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, 
o(s)  nome(s)  fantasia por ela ut ilizados, resum o dos atos 
ilícitos, explicitando t ratar se de condenação pela prát ica 
de atos contra a Adm inist ração Pública Municipal, nos ter-
mos da Lei Federal nº  12.846, de 2013, com a t ranscrição 
dos disposit ivos legais que lhe deram  causa. 

Ar t . 3 3  O ext rato da decisão condenatória previsto no 
parágrafo único do art . 32 deste Decreto será publicado 
às expensas da pessoa jurídica, cum ulat ivam ente, nos se-
guintes meios:  

I  no sít io elet rônico da pessoa jurídica, caso exista, deven-
do ser acessível por ligação ( “ link” )  na página inicial que 
conduza diretam ente à publicação do ext rato, pelo prazo 
mínim o de 30 ( t r inta)  dias;  

I I  em  jornal de grande circulação do Estado;  

I I I  em  edital a ser a¿xado, pelo prazo mínim o de 30 ( t r in-
ta)  dias, no próprio estabelecim ento ou no local de exer-
cício da at ividade da pessoa jurídica, de m odo visível ao 
público. 

Par ág r af o  ú n ico . O ext rato da decisão condenatória tam-
bém será publicado no sít io elet rônico o¿cial do Município 
de VIANA. 

Ar t . 3 4  Da publicação, no Diár io O¿cial ou jornal de grande 
circulação local, da decisão adm inist rat iva de que t rata o 
caput  do art . 32 deste Decreto, caberá a interposição de 
um  único recurso, no prazo de 15 (quinze)  dias. 

§ 1º . O recurso terá efeito suspensivo e deverá ser deci-
dido no prazo de 15 (quinze)  dias, prorrogável por igual 
período, conforme a complexidade da causa e as demais 
característ icas do caso concreto. 

§ 2º . O recurso será dir igido à autoridade que profer iu a 
decisão, a qual, se não a reconsiderar, o encam inhará, em 
10 (dez)  dias ao Prefeito Municipal.  

§ 3º . O recurso será juntado ao processo em  que foi pro-
fer ida a decisão recorr ida. 

§ 4º . A com issão designada para apuração da responsabi-
lidade de pessoa jurídica, após a instauração do processo 
adm inist rat ivo, dará conhecim ento ao Ministério Público de 
sua existência, para apuração de eventuais delitos. 

Ar t . 3 5  Para os ¿ns do disposto no § 1º  do art . 4º  deste 
Decreto, havendo indícios de simulação ou fraude, a co-
m issão processante examinará a questão, dando oportuni-
dade para o exercício do direito à ampla defesa e cont radi-
tór io na apuração de sua ocorrência. 

§ 1º  Havendo indícios de simulação ou fraude, o relatór io 
da comissão processante será conclusivo sobre sua ocor-
rência. 

§ 2º  A decisão quanto à sim ulação e fraude será profer ida 
pela autor idade instauradora e integrará a decisão a que 
alude o caput  do art . 32 deste Decreto. 

Ar t . 3 6  Em razão da prát ica de atos previstos no art . 5º  
deste Decreto, o município, por meio da Procuradoria Ge-
ral do Município, poderá ajuizar ação em face das pessoas 
jurídicas infratoras, com  vistas à aplicação das sanções 
que constam nos incisos I  a I V do art .  19 da Lei nº  12.846, 
de 2013, a saber:

I  perdim ento dos bens, direitos ou valores que represen-
tem vantagem  ou proveito direta ou indiretamente obt idos 
da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro 
de boa fé;

I I  suspensão ou interdição parcial de suas at ividades;

I I I  dissolução com pulsória da pessoa jurídica;

IV proibição de receber incent ivos, subsídios, subvenções, 
doações ou em prést im os de órgãos ou ent idades públicas 
e de inst ituições ¿nanceiras públicas ou controladas pelo 
poder público, pelo prazo mínim o de 1 (um )  e m áxim o de 
5 (cinco)  anos.

Par ág r af o  ú n ico . A Procuradoria Geral do Município, nos 
termos § 4º  do art . 19 da Lei Federal nº  12.846, poderá 
requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou valores 
necessários garant ia do pagamento da m ulta ou da re-
paração integral do dano causado, conform e previsto no 
art . 25 deste Decreto, ressalvado o direito do terceiro de 
boa- fé. 

Ar t . 3 7  Se veri¿cado que o ato cont ra a Administ ração 
Pública Municipal at ingiu ou possa ter at ingido:  

I  a administ ração pública de outro m unicípio, estadual ou 
federal, o Cont rolador Geral do Município dará ciência à 
autor idade competente para instauração do processo ad-
minist rat ivo de responsabilização;  

I I  a administ ração pública est rangeira, o Controlador Ge-
ral do Município e dará ciência ao Controlador Geral da 
União. 

Ar t . 3 8  Constatando que as condutas objeto de apuração 
possam  ter relação com as infrações previstas no art . 36 
da Lei Federal nº  12.529, de 30 de novembro de 2011, o 
Controlador Geral do Município dará ciência ao Conselho 



02/06/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 521

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 83

Adm inist rat ivo de Defesa Econôm ica – CADE da instau-
ração de processo adm inist rat ivo de responsabilização de 
pessoa jurídica, podendo fornecer inform ações e provas 
obt idas, sem prejuízo do sigilo das propostas de acordo 
de leniência.

Ar t . 3 9  Os pedidos de reconsideração não serão passíveis 
de renovação e não terão efeito suspensivo. 

Ar t . 4 0  É vedada a ret irada dos autos dos procedimentos 
previstos neste Decreto.

Ar t . 4 1  As informações publicadas no Diár io O¿cial ou jor-
nal de grande circulação local serão disponibilizados no sí-
t io elet rônico do Município de Viana. 

Ar t . 4 2  Os regist ros das sanções e acordos de leniência 
serão excluídos depois de decorr ido o prazo previamente 
estabelecido no ato sancionador ou do cumprimento in-
tegral do acordo de leniência e da reparação do eventual 
dano causado, mediante solicitação do órgão ou ent idade 
sancionadora.

Ar t . 4 3  A m ulta e o perdim ento de bens, direitos ou 
valores aplicados com  fundam ento neste Decreto serão 
dest inados preferencialm ente aos órgãos ou ent idades pú-
blicas lesadas.

Ar t . 4 4  Prescrevem  em 5 (cinco)  anos as infrações 
previstas nesta Lei, contados da data da ciência da infração 
ou, no caso de infração permanente ou cont inuada, do dia 
em  que t iver cessado.

Par ág r af o  ú n ico . A prescrição será interrompida com a 
instauração de processo que tenha por objeto a apuração 
da infração.

Ar t . 4 5  A pessoa jurídica será representada no processo 
adm inist rat ivo na forma do seu estatuto ou cont rato social.

Ar t . 4 6  As sociedades sem personalidade jurídica serão 
representadas pela pessoa a quem couber a adm inist ração 
de seus bens.

Ar t . 4 7  A aplicação das sanções previstas neste Decreto 
não afeta os processos de responsabilização e aplicação de 
penalidades decorrentes de:

I  ato de im probidade administ rat iva nos termos da Lei no 
8.429, de 2 de junho de 1992;  e

I I  atos ilícitos alcançados pela Lei no 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, ou outras normas de licitações e cont ratos 
da adm inist ração pública, inclusive no tocante ao Regim e 
Diferenciado de Cont ratações Públicas RDC inst ituído pela 
Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011.

Ar t . 4 8  Será cr iado o Cadast ro Municipal de Empresas Pu-
nidas CMEP, exibido na I nternet , que reunirá e dará apli-
cadas publicidade às sanções com base na Lei Federal nº  
12.846, de 2013. 

§ 1º . O CMEP conterá, ent re out ras, as seguintes inform a-
ções acerca das sanções aplicadas:  

I  – razão social e núm ero de inscrição da pessoa jurídica ou 
ent idade no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;  

I I  – t ipo de sanção;  e 

I I I  – data de aplicação e data ¿nal da vigência do efeito 
lim itador ou imperat ivo da sanção, quando for o caso. 

§ 2º . O Cont rolador Geral do Município, competente para 
celebrar acordos de leniência previstos neste Decreto, 
tam bém deverá prestar e manter atualizadas no CMEP, 
após a efet ivação do respect ivo acordo, as inform ações 
acerca do acordo de leniência celebrado, salvo se esse 
procedimento vier a causar prejuízo às invest igações e ao 
processo adm inist rat ivo. 

§ 3º . Caso a pessoa jurídica não cumpra os termos do 
acordo de leniência, além das informações previstas no § 
2º  deste art igo, deverá ser incluída no CMEP referência ao 
respect ivo descum primento. 

§ 4º . Os regist ros das sanções e acordos de leniência se-
rão excluídos depois de decorr ido o prazo previam ente es-
tabelecido no ato sancionador ou do cumprim ento integral 
do acordo de leniência e da reparação do eventual dano 
causado, mediante solicitação do órgão ou ent idade san-
cionadora. 

Ar t . 4 9  Os agentes públicos municipais têm o dever de 
com unicar à Cont roladoria Municipal, por escrito, a prát ica 
de qualquer ato ilícito previsto neste Decreto, observado o 
disposto no art . 175, inciso VI I , da Lei Complementar nº  
029, de 15 de abril de 2010, sem prejuízo da incidência de 
outras normas. 

Ar t . 5 0  Os órgãos e ent idades m unicipais tendo conhe-
cim ento de potencial infração t ipi¿cada na Lei Federal nº  
8.666/ 1993 ou na Lei Federal nº  10.520/ 2002 que possa 
se inserir também  no campo de abrangência da Lei Federal 
nº  12.846/ 2013, deverão dar ciência do fato à Cont rola-
doria Municipal, prelim inarmente, para a instauração do 
pert inente procedim ento para sua apuração. 

Ar t . 5 1  A autoridade com petente municipal que, tendo 
conhecim ento das infrações previstas neste Decreto, não 
adotar providências para a apuração dos fatos será res-
ponsabilizada penal, civil e administ rat ivamente nos ter-
mos da legislação especí¿ca aplicável. 

Ar t . 5 2  O Poder Execut ivo Municipal encaminhará, no 
prazo de 180 (cento e oitenta)  dias da publicação deste 
Decreto, projeto de lei à Câm ara Municipal com vistas à 
cr iação de Fundo ao qual ¿carão vinculadas todas as recei-
tas resultantes da aplicação da Lei Federal nº  12.846, de 
2013, que deverão custear exclusivamente ações m unici-
pais nas áreas de saúde e educação. 

Ar t . 5 3  Compet irá à Controladoria Municipal expedir 
or ientações, norm as e procedimentos complem entares 
relat ivos às m atérias t ratadas neste Decreto. 

Ar t . 5 4 º  -  Este Decreto entra em vigor na data da sua pu-
blicação, revogam -se as disposições em contrár io. 

Viana/ ES, 08 de abril de 2016.

GI LSON DANI EL BATI STA

PREFEI TO MUNICI PAL DE VI ANA

CARLOS ALBERTO PORFI RI O PAZ JUNI OR

CONTROLADOR GERAL


