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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 7.511/2014
“ALTERA O DECRETO MUNICIPAL Nº. 7.477,
DATADO DE 1º DE OUTUBRO DE 2014, QUE
DISPÕE
SOBRE
A
INSTITUIÇÃO
DE
PROCEDIMENTOS DE MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE - PMI - DESTINADO A ORIENTAR A
PARTICIPAÇÃO
DE
PARTICULARES
NA
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS,
NAS
MODALIDADES
PATROCINADA
E
ADMINISTRATIVA,
DE
CONCESSÃO COMUM E DE PERMISSÃO NO
ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA
E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.”
O Prefeito Municipal de São Mateus, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o que dispõe o
artigo 107, Item VI, da Lei nº. 001, de 05 de
abril de 1990 - Lei Orgânica do Município de
São Mateus, Estado do Espírito Santo:
DECRETA:
Art. 1º. Ficam alterados os artigos 4º, 5º e seu
parágrafo único, art. 8 e seu §1º, e o artigo 15 do Decreto Municipal nº. 7.477/2014,
que passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 4º. O PMI, seja qual for sua forma de
provocação, iniciar-se-á com a publicação do correspondente aviso no DIO/ES e
em jornal de circulação no Estado e no Município, com a indicação de objeto,
prazo de duração do procedimento, endereço e, se for o caso, da respectiva
página da rede mundial de computadores em que estarão disponíveis as demais
normas e condições definidas e consolidadas no instrumento de solicitação ou nos
elementos integrantes do pedido de instauração de PMI apresentado pelo
interessado.” (NR)
“Art. 5º. Para análise do pedido de instauração de
PMI, o órgão ou a entidade processante instituirá Comissão Especial de Avaliação,
à qual caberá apurar a necessidade e viabilidade da obtenção de estudos e
levantamentos técnicos preliminares para a estruturação do PMI. (NR)
Parágrafo Único. Caberá à Comissão Especial de
Avaliação, a análise dos custos financeiros do objeto do PMI e/ou de estudos
preliminares porventura necessárias, e, caso os valores apresentados sejam
superiores aos de mercado, deverá, a mesma, comunicar o fato ao interessado e
solicitar-lhe esclarecimentos.” (NR)
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...continuação do Decreto Municipal nº. 7.511/2014.

“Art. 8º. É assegurado a qualquer interessado o
direito de solicitar ao órgão ou à entidade processante informações por escrito a
respeito do PMI em até 30 (trinta) dias antes do término do prazo estabelecido para
apresentação das manifestações
§1º. Os pedidos de informação sobre o PMI serão
respondidos pelo órgão ou pela entidade processante por escrito, em até 15
(quinze) dias da data de seu recebimento.” (NR)
“Art. 15. O órgão ou a entidade processante deverá
consolidar as informações obtidas por meio do PMI, podendo combiná-las com
informações técnicas disponíveis em órgãos e entidades da Administração Pública,
sem prejuízo de outras obtidas junto a instituições e consultores externos
eventualmente contratados para esse fim.” (NR)

Art. 2º. Os demais dispositivos do Decreto Municipal
nº. 7.477/2014, permanecerão inalterados.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Mateus,
Estado do Espírito Santo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro (10) do ano de
dois mil e quatorze (2014).

AMADEU BOROTO
Prefeito Municipal

