
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha 

DECRETO Nº 157/2007 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA REGULARIZAÇÃO DOS LOTEAMENTOS DO 
BAIRRO ASA BRANCA E VILA FARTURA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO 
GABRIEL DA PALHA, do Estado do Espírito Santo, 
usando de atribuições legais, em conformidade com a Lei 
Nº 1.754/2007 de 13 de setembro de 2007, 

DECRETA: 

Art. 1 º - Nomear os membros da Comissão Especial para realização de serviços técnicos de 
regularização dos Loteamentos do Bairro Asa Branca e Vila Fartura, neste Município, referente à 
primeira etapa de execução - PRÉVIA, que consiste no acompanhamento do levantamento 
topográfico para definição de quadras, lotes, ruas, praças, áreas verdes e outras, com duração de 
30 (trinta) dias para cada Loteamento, totalizando 60 (sessenta) dias, composta por: Marcos 
Zarowny, Consultor Jurídico - Presidente; José Alberto Coutinho - Agente de Arrecadação, 
Antônio Gonçalves Filho - Agente Fiscal; Maria das Graças Allochio - Assistente 
Administrativo, Nilsilene Xavier Kobi - Diretora do Departamento Administrativo e Antonio 
Clovis De Nadai - Agente Fiscal, Membros. 

Parágrafo Primeiro - Pela elaboração dos serviços técnicos referente à primeira etapa - PRÉVIA, 
será concedida uma gratificação mensal referente a 50% (cinqüenta por cento) sobre a 
remuneração por cada mês de trabalho. 

Parágrafo Segundo: Os serviços técnicos terão início em 20 de novembro de 2007 e término em 
19 de janeiro de 2008. 

Art. 2º - Para realização dos serviços técnicos de regularização dos Loteamentos do Bairro Asa 
Branca e Vila Fartura, neste Município, referen!e à segunda etapa - GERAL, que consiste na 
avaliação dos projetos técnicos dos Loteamentos: elaboração de decretos de desmembramento de 
área, aprovação de projetos, discriminação de lotes e certidões de logradouros e confrontações e 
outros, com duração de 60 (sessenta) dias para cada Loteamento, totalizando 120 (cento e vinte) 
dias, composta por: Marcos Zarowny - Consultor Jurídico, Presidente; Maria das Graças 
Allochio, Assistente Administrativo e Nilsilene Xavier Kobi - Diretora do Departamento 
Administrativo, Membros. 

Parágrafo Primeiro - Pela elaboração dos serviços técnicos referente à segunda etapa - GERAL, 
será concedida uma gratificação mensal referente a 80% (oitenta por cento) sobre a remuneração 
por cada mês de trabalho ao Senhor Marcos Zarowny - Consultor Jurídico - Presidente da 
Comissão. 

Parágrafo Segundo - Pela elaboração dos serviços técnicos referente à segunda etapa - GERAL, 
s~ uma gratificação mensal referente a 50% (cinqüenta por cento) sobre a 
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remuneração por cada mês de trabalho aos membros Maria das Graças Allochio - Assistente 
Administrativo e Nilsilene Xavier Kobi-Diretora do Departamento Administrativo. 

Parágrafo Terceiro - Os serviços técnicos terão início em 20 de janeiro de 2008 e término m 19 
de maio de 2008. 

Art. 3.º - Os horários distintos de seu trabalho normal para execução dos serviços técnicos, 
objeto da gratificação mensal são os compreendidos fora do expediente, inclusive sábados, 
domingos e feriados. 

9 Art. 4.º - Os recursos necessários à execução do presente Decreto, correrão a conta de dotações 
próprias, consignadas no Orçamento Vigente. 

Art. 5. º - A liquidação do pagamento pelos serviços técnicos extraordinários se dará mediante 
declaração mensal da prestação de serviços fornecida pelo Presidente da Comissão, que será 
encaminhada ao Departamento de Recursos Humanos até o dia 20 de cada mês para inclusão na 
folha do respectivo mês. 

Art. 6.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício de São Gabriel da Palha, em 20 de 
novembro de 2007. 

Prefeito Municipal em Exercício 

Publicado nesta Secretaria Municipal de Administração, na data supra. 


