
 

 

 
DECRETO Nº 6.019/2020 

 
 
DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DA 
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS 
DECRETOS QUE PERMITIU O USO 
DE IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL 
POR TERCEIROS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 
 

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado Espírito Santo, 

usando de suas atribuições legais, de acordo com inciso VI do artigo 60 da 

Lei Orgânica Municipal; 

 

Considerando as inúmeras notícias sobre o não atendimento 

do objeto dos Decretos de Permissão de Uso de Imóveis, pelos 

permissionários; 

 

Considerando que uma leva dos permissionários, desde o 

recebimento das permissões, ainda não edificaram ou iniciaram tais 

edificações, o que resultou na suspensão destas permissões, pelo Decreto 

nº. 5844/2020; 

 

Considerando que as edificações, objeto do Decreto de 

Permissão de Uso, resultarão na redução do aluguel social, mesmo por 

uma pequena leva que conseguiu edificar e encontra-se pronto para o seu 

início; 

 

Considerando que a suspensão dos efeitos dos Decretos de 

Permissão de Uso, se deu, também, em função ao período eleitoral e sua 

interpretação e as demandas ingressadas administrativamente no 

Ministério Público, principalmente pelo registro GAMPES nº. 

2020.0011.2795-71; 

 

Considerando que esta denuncia (GAMPES nº. 

2020.0011.2795-71), restou arquivada pelo Ministério Público, ao não 

encontrar irregularidade. 

 

 



 

 

 

Considerando que existem permissionários que se encontram 

prontos para iniciar as obras e outros que já iniciaram e ficaram 

suspensas a sua continuidade em razão ao efeito do Decreto nº. 

5844/2020, encontrando-se, assim, prejudicados em razão a falta de 

cumprimento dos prazos pelos demais permissionários; 

 

Considerando que apenas alguns serão penalizados pela 

suspensão dada pelo Decreto nº. 5844/2020, em detrimento aos demais 

permissionários, não sendo, desta forma, justa a manutenção desta 

suspensão, pois estes, com o fim de suas edificações é menos aluguel 

social a ser requerido no Município.  

 

 

               DECRETA: 
 

Art. 1º - Torna-se sem efeito o Decreto Municipal nº. 

5844/2020, lavrado em 20 de março de 2020, ficando mantido o prazo de 

edificação sobre as permissões de uso, aqueles descritos 

correspondentemente a cada permissão expedida. 

 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 22 de dezembro 

de 2020. 

 

 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
Prefeito Municipal 

 

 

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração em 22 de 

dezembro de 2020. 

 

 

          LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA 
         Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

 


