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BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL 
 
 

CAMPANHA DE INCENTIVO FISCAL EM 
MARATAÍZES  

 
 

A Prefeitura de Marataízes, por meio de sua Secretaria 
de Finanças, dá continuidade neste ano de 2007 à campanha de 
incentivo fiscal realizada por todo o ano de 2006, distribuindo vinte 
prêmios no final do ano aos contribuintes que trocaram suas notas 
fiscais por cupons para sorteio. 

 
Contribuintes do IPTU que apresentarem seus cupons 

quitados recebem, em troca, um cupom para participar do sorteio 
de dez prêmios valiosos, dentre eles uma motocicleta, no final do 
ano. Também ganham um cupom para sorteio, as pessoas que 
apresentam notas fiscais de serviços no valor de R$100. “Para 
cada cem reais em serviços, o contribuinte recebe um cupom para 
participar do sorteio”, destaca o secretário de Finanças José Ildo 
Goulart. “Já os produtores rurais, podem participar, também 
concorrendo a dez prêmios valiosos, recebendo um cupom por 
cada importância de R$1.000 emitida em notas”, complementa. 

 
Descontos e Parcelamentos da Dívida 

Ativa  
 
Os carnês de IPTU em Marataízes estão oferecendo aos 

contribuintes descontos de 5% a 30%. Para a Dívida Ativa, o 
parcelamento é de até 36 meses com apenas 1% de juro anual, ou 
parcelamento em quatro vezes sem juros. “Outra forma de 
pagamento da dívida ativa é a vista, com vinte por cento de 
desconto”, finaliza Goulart.  

 
 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO 
CONTINUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE 

MARATAÍZES 
 
 
 Continua nesta semana a campanha de vacinação do 
idoso, que teve início em Marataízes no dia 23 de abril, atendendo 
a várias localidades do interior. “O Dia D foi no último sábado, 
porém a vacinação acontece até o dia quatro de maio pelo interior 
do município”, explica o secretário de Saúde Paulo Rezende.  

 
De acordo com a agenda da Secretaria de Saúde, na 

quarta-feira, 2, serão vacinados os idosos das localidades de Siri, 
Praia dos Cações e Timbó II, em horários alternados das 08h às 
09h30, das 10h às 11h e das 11h30 às 12h30, respectivamente.  

 
Na quinta-feira, 3, das 08h às 09h30 a vacinação será na 

Escola Dona Tomazina e das 09h40 às 11h na Escola Lagoa do 
Siri, ambas na localidade do Siri. Para finalizar a campanha, na 
sexta-feira, 4, serão atendidas as localidades de Lagoa Dantas, 
das 08h às 09h30, e de Lagoa Funda, das 10h15 às 11h20.  

 
 

ENFRENTAMENTO E IMPUNIDADE AO ABUSO 
SEXUAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 
 

A Secretaria de Ação Social de Marataízes se reúne 
nesta segunda-feira, 30 de abril, com lideranças locais, para 
planejar e organizar a campanha de enfrentamento ao abuso 
sexual à criança e ao adolescente, e a impunidade deste crime.  

 
A reunião será no Centro de Convivência Reviver, a 

partir das 16h, e contará, ainda, com a participação de crianças e 
adolescentes assistidos por projetos sociais, acompanhados de 
seus pais. 

 

MARATAÍZES REALIZOU I SEMINÁRIO 
MICRORREGIONAL DE CONSTRUÇÃO DO 
TERRITÓRIO AGRÍCOLA NA SEXTA-FEIRA 

  
 
 Aconteceu na sexta-feira, 27, das 08h às 15h, no 
auditório do Caic, em Marataízes, o I Seminário Microrregional 
de Construção do Território Agrícola da região que compreende 
os municípios de Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy. 
  

O evento objetivou sensibilizar atores municipais 
(públicos, sociais e privados) para adesão ao processo de 
criação e consolidação do Projeto de Criação do Território na 
região, além de produzir subsídios para tal e apresentar um 
projeto de capacitação de agricultores familiares e 
extensionistas, apoiado pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário. 
  

A comissão organizadora foi composta pelo Incaper, 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Patronal e 
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente de 
Marataízes. O público participante foi de aproximadamente 
setenta pessoas.  

 
 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 
 

TERMOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO – Processo Nº. 5234/07 
 
 

A Prefeitura Municipal de Marataízes – ES, através do 
Departamento de Compras, acolhendo o parecer da 
Procuradoria Geral do Município, torna público, de acordo com 
as disposições da Lei 8.666/93, Art. 25, Inciso III, a 
inexigibilidade de licitação para compra e serviço de reposição 
de peças, sendo 01 (um) cilindro mestre de freio co mpleto e 
kits reparo da bomba de embreagem, para a Patrol A 710, 
com custo total estimado em R$ 12.504,53 (doze mil e 
quinhentos e quatro reais e cinqüenta e três centavos) – 
Processo Nº. 5234/07, da Secretaria Agricultura, Pesca e Meio 
Ambiente. 
 
 

Marataízes – ES, 30 de abril de 2007. 
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