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P O D E R  E X E C U T I V O

LEIS

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.994 DE 13 DE MARÇO 
DE 2018

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR 
CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Marataízes, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 
a Câmara Municipal aprovou e o Executivo sanciona a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 
Crédito Especial no valor de R$ 73.203,44 (setenta e três 
mil, duzentos e três reais e quarenta e quatro centavos), de 
acordo com o que dispõe os artigos 42 e 43, § 1º, inciso III, 
da Lei Federal nº 4.320/64, na forma constante do Anexo I, 
deste Projeto de Lei.

Art. 2º - O Poder Executivo Municipal poderá cancelar 
parcialmente, os valores necessários à consecução do 
projeto e atividade de que trata a presente Lei.

Art. 3º - Os recursos a serem utilizados para a Abertura do 
Crédito Especial são os provenientes do superavit financeiro 
do PAB FIXO constante no Anexo I.

Art. 4º - Ficam inseridas no PPA 2018/2021, bem como na 
LDO 2018 a rubrica orçamentária presente no Anexo I.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogam-se as disposições em contrário.

Marataízes/ES, 13 de março de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I

ORGÃO                          009 Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE                       001 Secretaria Municipal de Saúde

FUNÇÃO                         10 Saúde

SUBFUNÇÃO                301 Atenção Básica

PROGRAMA                 0026 Ações de Atenção Básica

ATIVIDADE                   2.078 Manutenção dos Postos de Atenção Básica- 
PAB Fixo

CLASSIFICAÇÃO/DOTAÇÃO

3.0.00.00.00

3.3.00.00.00

3.3.90.00.00

3.3.90.32.00

Valor

                          Total

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

   Despesas de exercícios Anteriores

R$ 73.203,44

R$ 73.203,44

Recurso Para suplementação Superávit Financeiro do PAB

 LEI COMPLEMENTAR Nº 1.995 DE 13 DE 
MARÇO DE 2018

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR 
CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Marataízes, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 
a Câmara Municipal aprovou e o Executivo sanciona a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 
Crédito Especial no valor de R$ 66.078,66 (sessenta e seis 
mil e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), de 
acordo com o que dispõe os artigos 42 e 43, § 1º, inciso III, 
da Lei Federal nº 4.320/64, na forma constante do Anexo I, 
deste Projeto de Lei.

Art. 2º - O Poder Executivo Municipal poderá cancelar 
parcialmente, os valores necessários à consecução do 
projeto e atividade de que trata a presente Lei.

Art. 3º - Os recursos a serem utilizados para a Abertura 
do Crédito Especial são os provenientes do superavit 
Financeiro do Recurso Próprio constante no Anexo I.

Art. 4º - Ficam inseridas no PPA 2018/2021, bem como na 
LDO 2018 a rubrica orçamentária presente no Anexo I.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogam-se as disposições em contrário.

Marataízes/ES, 13 de março de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal
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CRÉDITO ESPECIAL

Crédito Especial

ORGÃO                          009 Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE                       001 Secretaria Municipal de Saúde

FUNÇÃO                         10 Saúde

SUBFUNÇÃO                122 Administração Geral

PROGRAMA                 0025 Gestão da Política de Saúde

Projeto                          3.032 Aquisição, Construção, Ampliação e Reforma 
de Imóveis

CLASSIFICAÇÃO/DOTAÇÃO

4.0.00.00.00

4.4.00.00.00

4.4.90.00.00

4.4.90.92.00

Valor

Total

Despesa de Capital

Investimento

Aplicações Diretas

Despesas de exercícios anteriores

R$ 66.078,66

R$ 66.078,66

Fonte de Recurso Superávit Financeiro do Recurso Próprio

 LEI COMPLEMENTAR Nº 1.996 DE 13 DE 
MARÇO DE 2018

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR 
CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Marataízes, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 
a Câmara Municipal aprovou e o Executivo sanciona a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica Poder Executivo Municipal autorizado a 
abrir Crédito Especial no valor de R$ 15.955,83 (quinze 
mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três 
centavos), de acordo com o que dispõe os artigos 42 e 43, § 
1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, na forma constante 
do Anexo I, deste Projeto de Lei.

Art. 2º - O Poder Executivo Municipal poderá cancelar 
parcialmente ou suplementar os valores necessários à 
consecução do projeto e atividade de que trata a presente 
lei.
  
Art. 3º - Os recursos a serem utilizados para abertura do 
crédito especial constante do anexo I são os provenientes 
de superavit financeiro da compensação de especificidades 
regionais CER.

Art. 4º - Ficam inseridas no PPA 2018/2021, bem como na 
LOA e LDO para 2018 as rubricas orçamentárias inseridas 
através da presente Lei constantes no anexo I;

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Marataízes/ES, 13 de março de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

ANEXO I

Crédito Especial

ORGÃO                          009 Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE                       001 Secretaria Municipal de Saúde

FUNÇÃO                         10 Saúde

SUBFUNÇÃO                301 Administração Geral

PROGRAMA                 0026 Gestão da Política de Saúde

Projeto                          2.080 Manutenção do Programa de Compensação de 
Especificidades Regionais

CLASSIFICAÇÃO/DOTAÇÃO

3.0.00.00.00

3.3.00.00.00

3.3.90.00.00

3.3.90.32.00

Valor

Total

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

   Despesas de exercícios Anteriores

R$ 15.955,83

R$ 15.955,83

Fonte de Recurso Superávit Financeiro da Compensação de 
Especifidades Regionais CER

 LEI COMPLEMENTAR Nº 1.997 DE 13 DE 
MARÇO DE 2018

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE QUADRO 
DEMONSTRATIVO DE DESPESA – QDD DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.967, DE 28 DE 
NOVEMBRO DE 2017, COM REMANEJAMENTO 
DE PROJETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Marataízes, em exercício, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º – Altera-se o Quadro Demonstrativo de Despesa – 
QDD da Lei Complementar nº 1.967, de 28 de novembro de 
2017 – Lei Orçamentária Anual, em que o projeto atividade 
relacionado no Anexo I terão seus saldos remanejados do 
órgão 005 para compor o QDD do órgão 002, com suas 
respectivas dotações orçamentárias, realizando-se as 
adequações e/ou reclassificações necessárias no que se 
refere à codificação, fonte de recursos, fichas orçamentárias 
e valores, através da suplementação com abertura de 
crédito especial. 
 
Art. 2º – Os recursos remanejados, se insuficientes, fica o 
Executivo Municipal autorizado a suplementar e/ou anular 
nos termos da Lei Orçamentária Anual – LOA/2018.

Art. 3º Ficam atualizados os anexos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO/2018 e Plano Plurianual - PPA 2018-
2021.

Art. 4º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Marataízes/ES, 13 de março de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal
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ANEXO  I

REMANEJAMENTO DE PROJETO 

Remanejamento de projeto abaixo da Secretaria de 
Planejamento, para a Secretaria de Governo na LOA, 
LDO/2018 e PPA 2018-2021 :

De: 
Órgão: 000005 - Secretaria Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento Sustentável
Unidade Orçamentária: 000001 - Secretaria Municipal de 
Planejamento e Desenvolvimento Sustentável
Projeto:
000005000001.0412600063.155- Modernização da 
Infraestrutura de Rede e de TI
Elemento de despesa:

33903000000 – Material de Consumo 5.000,00

33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500,00

33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.000,00

44905200000 – Equipamento e Material Permanente 500,00

Para:
Órgão: Órgão: 000002 - Secretaria Municipal de Governo
Unidade Orçamentária: 000001 - Secretaria Municipal de 
Governo
Projeto:
000002000001.0412600063.155- Modernização da 
Infraestrutura de Rede e de TI
Elemento de despesa:

33903000000 – Material de Consumo 5.000,00

33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500,00

33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.000,00

44905200000 – Equipamento e Material Permanente 500,00

LEI  Nº 1.998 DE 13 DE MARÇO DE 2018

ALTERA A LEI 867 DE 23 DE MARÇO DE 2005 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e o Executivo 
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º – Suprimido 

Art. 2º - O art. 61, da Lei Municipal 867, de 23 de março de 
2005, que passa vigorar com a seguinte redação:

Art. 61. A remuneração do pessoal, mediante contrato por 
tempo determinado, será igual ao vencimento do cargo 
equivalente na referência inicial.

Art. 3º - O art. 63, da Lei Municipal 867, de 23 de março de 
2005, que passa revigorar com a seguinte redação:

Art. 63.  A jornada básica de trabalho dos profissionais da 
educação em função de docência é 25(vinte e cinco) horas 
semanais, podendo ser estendida, em caráter excepcional, 
limitado, no máximo, ao quantitativo de 15 (quinze) horas 
relativas a um vínculo, para atender às necessidades da 
rede municipal de ensino, com a complementação de mais 
10 (dez) horas semanais por contrato temporário, para o 
profissional do magistério efetivo.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Marataízes/ES, 13 de março de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

LEI  Nº 1.998 DE 13 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a contratação por tempo determinado do 
Município de Marataízes, ES, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, nos termos 
do art. 37, IX, da CRFB/88, do art. 32, IX, da Constituição 
Estadual e da Lei Orgânica Municipal de Marataízes, ES 
e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que 
lhe confere a Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que 
a Câmara Municipal APROVOU e ele, em seu nome, 
SANCIONA e PROMULGA a seguinteLei: 

Art. 1º - Para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, os órgãos da administração 
direta, as autarquias e as fundações públicas do Poder 
Executivo poderão efetuar contratação de pessoal por 
tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta 
Lei Complementar.

Parágrafo Único - Entende-se como Contrato de Pessoal 
por Tempo Determinado a contratação de trabalho que tem 
datas de início e término antecipadamente combinadas 
entre a Administração Pública o Contratante e o Contratado. 

Art. 2º - Considera-se necessidade temporária de 
excepcional interesse público:

I - assistência a situações de declaração de emergência, 
calamidade pública e/ou catástrofes, pelo prazo máximo de 
até 06 (seis) meses prorrogável uma única vez por igual 
período, e, caso seja necessária a sua manutenção, novo 
processo seletivo;

II - assistência a emergências em saúde pública, inclusive 
surtos epidemiológicos, pelo prazo máximo de até 06 (seis) 
meses prorrogável uma única vez por igual período, e, caso 
seja necessária a sua manutenção, novo processo seletivo;

III - atender imperativo de convênios, ou termos de ajuste 
e programas do Governo Federal, ou do Governo Estadual, 
de caráter temporário, especialmente os programas CRAS; 
CREAS; Telecentro; Programa de Estratégia da Família; 
Programa de Combate a Epidemias e Programas do 
Ministério da Educação, pelo prazo máximo de vigência do 
instrumento ou, se não previsto, nos prazos estabelecidos 
nos incisos I, II e V conforme finalidade;

IV - contratação de pessoal para executar convênios ou 
termos de ajustes firmados com os governos Federal e 
Estadual, que tenha por finalidade a realização de obras 
ou a prestação de serviços públicos, pelo prazo máximo de 
vigência do instrumento;

V - preenchimento de vagas no Magistério Público Municipal 
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para atender à variação da demanda de alunos nas 
modalidades de educação infantil, ensino fundamental e 
educação de jovens e adultos, pelo prazo máximo de até 12 
(doze) meses prorrogável uma única vez por igual período;

VI - preenchimento de vagas, até a realização de concurso 
público, decorrentes de exoneração, falecimento, 
readaptação permanente e demissão de servidores 
ocupantes de cargos de provimento efetivo, pelo prazo 
máximo de até 12 (doze) meses prorrogável uma única vez 
por igual período;

VII - para substituição temporária de servidores, pelo exato 
prazo da substituição: 
a) nos casos das licenças previstas no Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais Lei nº 53/1997; e 
b) no caso de substituição de servidores em férias 
regulamentares e em licença-prêmio; 
 VIII - preenchimento de vagas decorrente do aumento na 
demanda da pasta, até realização de concurso público, pelo 
prazo máximo de até 12 (doze) meses prorrogável uma 
única vez por igual período;
IX - decorrente do excesso de demanda de serviços públicos 
essenciais durante o período de verão e/ou de festividades 
municipais oficiais, no período de sua duração;
X - realização de recenseamentos, cadastramentos e 
recadastramentos, pelo prazo máximo de até 06 (seis) 
meses prorrogável uma única vez por igual período, e, caso 
seja necessária a sua manutenção, novo processo seletivo;
XI - preenchimento de vagas em decorrência de afastamento 
de servidor por motivo de auxílio-doença acidentário (art. 
61 da Lei Federal nº 8.213/91), pelo prazo máximo de 
até 24 (vinte e quatro) meses improrrogável, e, caso seja 
necessária a sua manutenção, novo processo seletivo. 
§ 1º - A critério da Administração Pública, os contratos 
podem ser suspensos, não assistindo qualquer indenização 
durante o período de suspensão. 

§ 2º - O candidato que assumir qualquer função e que, por 
ventura, desistir da mesma após o início dos trabalhos, não 
terá oportunidade de ser convocado em processo seletivo 
no Município pelo período de 12 (doze) meses, contados 
do término original do contrato em que houve a desistência.

Art. 3º - O contrato previsto nesta Lei fica obrigatoriamente 
sujeito a um período de experiência de até os 03 (três) 
primeiros meses, podendo ser rescindido por uma comissão 
específica, caso seja verificado que o contratado não tenha 
atendido qualquer uma das seguintes alíneas:
a) aptidão para exercer a função para a qual foi contratado;
b) condições de corresponder aos atributos exigidos para 
o cargo;
c) desenvolvimento satisfatório na função exercida;
d) condições de se adaptar à estrutura hierárquica 
institucional.
Parágrafo Único - A comissão será instituída por Decreto, 
cabendo ao Secretário Municipal de Administração a 
indicação dos seus componentes, os quais atuarão 
sem a percepção de qualquer gratificação, sendo suas 
atividades consideradas de relevantes serviços prestados à 
administração pública municipal. 

Art. 4º - Ficam vedadas admissões nos termos desta Lei:
I - fora das hipóteses previstas no art. 2º desta Lei;
II - para funções correspondentes a cargos de direção ou 
chefia;

III - para funções correspondentes a cargos que, por sua 
natureza, devam ser providos em comissão;
IV - quando houver, no mesmo órgão, cargo vago 
correspondente à função e candidatos aprovados em 
concurso com prazo de validade não extinto.

Art. 5º - As contratações com base nesta Lei somente 
poderão ser realizadas a partir da justificação pelo titular da 
pasta solicitante e de decisão devidamente fundamentada 
do Secretário Municipal de Administração ou do Chefe do 
Executivo, a qual deverá preencher os seguintes requisitos:

I - justificação da necessidade temporária de excepcional 
interesse público;

II - enquadramento em uma das hipóteses previstas no art. 
2º desta Lei;

III - indicação da dotação orçamentária específica.

Art. 6º - A manifestação do Chefe do Poder Executivo é 
pressuposto indispensável e insubstituível para quaisquer 
providências administrativas afetas a contratações 
temporárias de servidores nas hipóteses previstas no art. 
2º desta Lei, sendo que a eventual omissão caracteriza 
nulidade absoluta.

§ 1º - Por providências administrativas afetas a contratações 
temporárias se entende que as fases de autorização de que 
trata o “caput” são específicas para: (a) instaurar processo 
seletivo, (b) divulgação de resultado final, (c) homologação 
e (d) convocação. 

§ 2º - A Secretaria de Administração deverá encaminhar 
anualmente ao Portal de Transparência Municipal, para 
controle do disposto nesta Lei, a síntese de todos os 
contratos temporários efetivados.

§ 3º - As eventuais prorrogações a que se refere esta Lei, 
dependerá de justificativa fundamentada, prévia e expressa 
autorização do Chefe do Poder Executivo.

Art. 7º - É vedada a contratação, nos termos desta Lei, de 
servidores da Administração Direta ou Indireta da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 
como de empregados ou servidores de suas subsidiárias 
e controladas, ressalvadas as hipóteses expressamente 
previstas nas alíneas no art. 37, XVI, da CRFB/88.

Parágrafo único - Sem prejuízo da nulidade do contrato, 
a infração do disposto neste artigo importará em 
responsabilidade administrativa do contratado, bem como, 
se for o caso, em responsabilidade quanto à devolução dos 
valores que lhe foi indevidamente pago.

Art. 8º - A remuneração do servidor contratado nos termos 
desta Lei será fixada com base na jornada de trabalho e na 
tabela de remuneração praticada pela Administração Direta 
e Indireta do Poder Executivo, correspondendo apenas 
ao nível para o qual esteja sendo contratado, conforme 
previsão no edital próprio.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo, não se consideram as 
vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes 
de cargos tomados como referência.
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§ 2º - A remuneração do contratado para funções do 
magistério poderá ser feita por hora-trabalhada, obedecido 
sempre o nível referência correspondente a graduação, no 
limite das necessidades da Rede Municipal de Ensino.

§ 3º - A remuneração do contratado para funções na 
área da saúde poderá ser feita por produção-hora, desde 
que se enquadrem nos parâmetros de produtividade de 
recursos humanos definidos pelo Ministério da Saúde e/ou 
regulamentado pelo órgão de classe da categoria.

Art. 9º - Os servidores públicos contratados terão apenas 
os seguintes direitos:

I - décimo terceiro salário proporcional ao tempo de serviço;

II - gozo de férias nas hipóteses de contratos com prazo 
superior a 12 (doze) meses;

III - indenização e adicional de férias proporcionais ao tempo 
de serviço prestado;

IV - repouso semanal remunerado;

V - adicional de remuneração para atividades insalubres ou 
perigosas, na forma da lei;

VI - vale-transporte, onde a Administração Pública 
participará dos gastos de deslocamento do contratado com 
a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% 
(seis por cento) de seu salário básico, sendo que tal ajuda 
não tem nenhuma natureza salarial e nem se incorpora 
à remuneração para quaisquer efeitos, e para a sua 
liberação serão considerados somente os dias efetivamente 
trabalhados. 

VII – Auxilio alimentação na forma da Lei Municipal 
nº1.353/2010.

Paragrafo Único - O Contratante antecipará ao empregado 
para utilização efetiva em despesas de deslocamento 
residência-trabalho e vice-versa, através do sistema de 
transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou 
interestadual com características semelhantes aos urbanos, 
geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão 
de linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade 
competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais. 

Art. 10 - O servidor terá, durante o período do respectivo 
contrato temporário, direito somente às seguintes licenças 
ou afastamentos:

I - maternidade, com prazo de duração de 120 (cento e 
vinte) dias;

II - paternidade, de 05 (cinco) dias corridos a partir da data 
do nascimento;

III - casamento, por 08 (oito) dias consecutivos;

IV - falecimento do cônjuge, companheiro, pais, filhos e 
irmãos, por 05 (cinco) dias consecutivos;

V - em decorrência de auxílio-doença acidentário (art. 61 da 
Lei Federal nº 8.213/91).

Art. 11 - Os servidores contratados nos termos desta 
Lei vincular-se-ão obrigatoriamente ao Regime Geral de 
Previdência Social.

Art. 12 - Aplicam-se aos servidores contratados nos 
termos desta Lei os mesmos deveres, proibições e 
responsabilidades vigentes para os servidores públicos 
integrantes do órgão a que forem subordinados, além 
daqueles descritos pela Lei Complementar nº 53/1997, com 
as suas eventuais alterações.

Art. 13 - É vedado aos servidores contratados nos termos 
desta Lei:

I - exercer atribuições, funções ou encargos não previstos 
no respectivo contrato;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário 
ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão 
ou função de confiança;

Art. 14 - O servidor contratado submeter-se-á a avaliação 
de desempenho periódica trimestral em contratação pelo 
prazo de 06 (seis) meses e semestral nos demais prazos, 
podendo ser antecipada a critério do órgão contratante, 
obedecidos aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência, do contraditório e da 
ampla defesa.

§ 1º - O órgão ou a entidade dará conhecimento prévio a 
seus servidores dos critérios, das normas e dos padrões a 
serem utilizados para a avaliação de desempenho de que 
trata esta Lei.
§ 2º - A avaliação semestral de desempenho de que 
trata esta Lei será realizada mediante a observância dos 
seguintes critérios de julgamento:
I - qualidade de trabalho;
II - produtividade no trabalho;
III - iniciativa;
IV - presteza;
V - aproveitamento em programas de capacitação;
VI - assiduidade;
VII - pontualidade;
VIII - administração do tempo;
IX - uso adequado dos equipamentos de serviço.
§ 3º - Os critérios de julgamento a que se refere o parágrafo 
anterior poderão ser adaptados, em conformidade com as 
peculiaridades das funções do cargo exercido pelo servidor 
e com as atribuições do órgão ou da entidade a que esteja 
vinculado.
§ 4º - Os sistemas de avaliação deverão prever em 
regulamento, observado o mínimo de 60% (sessenta por 
cento) de ponderação para os critérios referidos nos incisos 
I a V do § 2º, escala de pontuação adotando os seguintes 
conceitos de avaliação:
I - excelente;
II - bom;
III - regular;
IV - insatisfatório.
§ 5º - Receberá o conceito de desempenho insatisfatório 
o servidor contratado cuja avaliação total, considerados 
todos os critérios de julgamento, seja igual ou inferior a 40% 
(quarenta por cento) da pontuação máxima admitida.

Art. 15 - O contrato firmado de acordo com esta Lei será 
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rescindido ou extinto, sem direito à indenização:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado, desde que seja comunicado 
com 30 (trinta) dias de antecedência, sob pena da rescisão 
ser calculada apenas em relação décimo terceiro salário 
proporcional, férias simples e saldo de salário;

III - por conveniência do órgão ou entidade pública 
contratante;

IV - pela extinção ou conclusão do convênio, termo de ajuste 
e/ou projeto, nos casos do art. 2º.

V - por ter deixado de atender as alíneas do art. 3º ou por 
insuficiência de desempenho do art. 14.

Paragrafo Único - A rescisão do contrato, em qualquer 
situação, não conduzirá o contratado na primeira posição 
da lista dos classificados para o cargo.

Art. 16 - Desde que celebrados antes da entrada em 
vigor desta Lei, permanecerão válidos até o respectivo 
encerramento todos os contratos de servidores públicos em 
regime de designação temporária decorrente da legislação 
anterior.

Art. 17 - As despesas decorrentes de contratações feitas 
com base nesta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias de pessoal específicas de cada unidade 
orçamentária prevista nos respectivos orçamentos.

Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 19 - Ficam revogadas todas as disposições em 
contrário, especialmente a Lei Municipal nº 1.296/2010.

Marataízes/ES, 13 de março de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 2.000 DE 13 DE MARÇO 
DE 2018

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
1.564/2013, QUE DISPÕE SOBRE REFORMULAÇÃO 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARATAÍZES-ES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Fica revogado o inciso VII do art. 23 da Lei 
Complementar nº 1.564 de 17 de janeiro de 2013.

Art. 2º Fica alterado o artigo 38 da Lei Complementar 1.564 
de 17 de janeiro de 2013, que passa a vigorar contendo o 
seguinte inciso:

(…)

XIV – promover a cobrança judicial ou amigável da Dívida 
Ativa e de quaisquer outros créditos do Município que não 
sejam liquidados nos prazos legais e regulamentares.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas todas as disposições em contrários.

Marataízes/ES, 13 de março de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

LEI  Nº 2.001 DE 13 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a concessão de transporte escolar de 
estudantes universitários e técnicos do Município de 
Marataízes, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Marataízes, Estado do Espírito 
Santo, no uso das suas atribuições legais que lhe confere 
a Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal APROVOU, e ele, em seu nome, SANCIONA e 
PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a custear 
as despesas com transporte escolar universitário e técnico 
profissionalizante - no nível de ensino médio -, para alunos 
regularmente matriculados em instituições de ensino da 
rede pública ou privada devidamente autorizadas pelo 
Ministério da Educação, e localizadas em municípios com 
distâncias de até 160 km da sede do município.

Parágrafo único - O atendimento com o transporte escolar 
será concedido, preferencialmente, aos estudantes de 
primeira graduação do ensino superior ou técnico e, podendo, 
sem prejuízo destes e apenas nas vagas remanescentes, 
caso existam, ser estendido aos estudantes de pós-
graduação, mestrado, doutorado e segunda graduação, 
mantendo o mesmo quantitativo de veículos, conforme 
regulamentação por ato do Chefe do Poder Executivo 
Municipal. 

Art. 2º - O estudante atendido com o transporte escolar de que 
trata o artigo anterior, a título de contrapartida, poderá arcar 
com o custeio de até 50% (cinquenta por cento) da despesa, 
regulamentada por Decreto do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, podendo, ainda, participar no desenvolvimento 
de ações eventuais de interesse da comunidade, nas áreas 
de cultural, educação, saúde (campanhas de vacinação) 
e assistência social, e principalmente em atividades 
relacionadas ao curso específico de cada estudante, de 
acordo com a necessidade do município.

Art. 3º - O custeio da despesa de que trata o “caput” do 
Art. 1º será efetivado através de pagamento direto à 
empresa de transporte coletivo prestadora do serviço, que 
tenha contrato regular com a municipalidade originário de 
processo licitatório realizado nos termos das legislações 
vigentes, e que em suas cláusulas estejam definidas as 
responsabilidades pecuniárias tanto do poder público 
quanto do estudante usuário do transporte escolar de que 
trata a presente lei. 

Art. 4º - A empresa prestadora do serviço responsabilizar-
se-á pela parte que cabe ao aluno a título de contrapartida, 
devendo, para tanto, produzir os documentos necessários 
para o aluno usuário do transporte assumir o compromisso 
de pagamento, que no caso de inadimplência poderá ter o 
subsídio da municipalidade suspenso. 
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Art. 5º - O benefício aludido na presente Lei será concedido 
apenas para os estudantes residentes e domiciliados no 
Município de Marataízes, e que estejam comprovadamente 
e regularmente matriculados e frequentando curso de nível 
superior ou técnico.
 
§1º - Os estudantes para fazer jus ao benefício deverão 
cadastrar-se na Secretaria Municipal de Educação, órgão 
responsável pela gestão e execução do contrato do 
transporte escolar universitário e técnico, com os seguintes 
documentos:

a) foto 3x4;
b) identificação oficial com foto (RG ou Carteira de Motorista 
ou CTPS);
c) CPF;
d) registro de matrícula da Instituição de Ensino, em 
papel timbrado e com carimbo e assinatura da Secretaria 
da instituição, informando que o aluno está cursando o 
semestre letivo ate) apresentação do plano de curso com 
comprovação dos dias de aula em que o estudante está 
matriculado;
f) atestado de frequência do período letivo anterior, 
dispensado em caso de estudantes matriculados no primeiro 
semestre ou primeiro ano letivo;
g) declaração ou comprovante de matrícula original com 
a informação da condição de aluno bolsista ou cotista, em 
papel timbrado e com carimbo e assinatura da Secretaria da 
instituição de ensino;
h) comprovante de residência original e atual;
i) cartão SUS;
j) comprovante de renda “per capita” familiar.

§2º - O cadastro de que trata o §1º tem validade semestral, 
devendo ser revalidado semestralmente, mediante a 
apresentação dos documentos arrolados nas alíneas “d”, 
“e”, “f” e “i”.

§3º - O transporte escolar previsto nesta Lei será concedido, 
preferencialmente, aos estudantes de primeira graduação 
do ensino técnico e superior, podendo, sem prejuízo dos 
mesmos, ser estendido aos estudantes de pós-graduação, 
mestrado, doutorado e segunda graduação, e demais casos 
autorizados pelo Executivo Municipal.

Art. 6º - Para selecionar os estudantes beneficiários desta 
lei no número de vagas disponíveis para o atendimento com 
o transporte escolar universitário e técnico, a Secretaria 
Municipal de Educação obedecerá, prioritariamente, 
obedecendo-se a ordem de atendimento estabelecida no 
parágrafo único do Art. 7º, alíneas “a” a “d”, e o sequencial 
do protocolo, aos requisitos seguintes:

  I - Estudantes cujas famílias estejam inscritas no Cadastros 
Único dos Programas Sociais do Governo Federal;
 II - Estudante portadores der necessidades especiais terão 
prioridade na escolha de vagas;
III -  Estudantes cujas famílias apresentem o menor valor de 
renda “per capita” familiar.
Parágrafo único - Os requisitos estabelecidos nos incisos 
do “caput” serão utilizados como critérios no caso de 
emissão de carteira para concessão de novos benefícios 
com vistas ao preenchimento das vagas remanescentes, 
após atendidas as renovações.

Art. 7º - O transporte escolar previsto nesta lei deve garantir 
ao aluno o transporte pelo trajeto de ida e a volta, devendo 
estabelecer-se um ponto comum onde ocorrerão embarque 
e desembarque dos usuários, até a unidade de ensino 
superior ou profissionalizante onde estiver devidamente 
matriculado.

Art. 8º - A regra de utilização prevista será regulamentada 
em Decreto próprio do Chefe do Poder Executivo e a cada 
semestre será renovado o ato convocatório dos alunos para 
apresentar o novo pedido de carteira estudantil ou a sua 
renovação.
Parágrafo Único - A utilização do transporte escolar 
universitário, ocorrerá sempre na ordem de prioridade, 
conforme segue:
a) Universitários de primeira graduação nos diversos cursos 
previstos e disciplinados pelo órgão de educação superior 
do Governo Federal;
b) Alunos de primeira formação, matriculados em cursos 
técnicos profissionalizantes em seus diversos níveis de 
aprendizado, em conformidade com a complexidade do 
mesmo;
c) Alunos de outros cursos de duração inferior a dois 
meses, havendo vagas nos veículos que alberguem a rota 
dos universitários devidamente matriculados;
d) Alunos de cursos pré vestibular observando os mesmos 
critérios da conveniência e oportunidade mediante vagas 
nos veículos;
e) Estudantes de pós-graduação, mestrado, doutorado, 
segunda graduação e segunda formação em curso técnico, 
somente em vagas remanescentes.

Art. 9º - Passa a ser obrigação do município estabelecer as 
previsões em suas respectivas leis orçamentárias para a 
aplicação desta lei no ano letivo vigente e os subsequentes 
à sua publicação.

Art. 10 As despesas decorrentes da presente Lei, já 
constam no PPA 2018/2021, LDO/2018 e LOA/2018 e 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias 
– 00008000001.1278200222.055 – Manutenção do 
Transporte Escolar do Ensino Superior – Elemento de 
Despesa nº 33903900000.

Art. 11 - Fica revogada a Lei Municipal nº 1.889, de 15 de 
setembro de 2016.  

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
com os efeitos financeiros dos artigos 2º e 4º a partir de 
01.07.2018. 

Marataízes/ES, 13 de março de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

LEI  Nº 2.002 DE 13 DE MARÇO DE 2018

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 1.418, DE 15 DE 
AGOSTO DE 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

O Prefeito Municipal de Marataízes, Estado do Espírito 
Santo, em exercício, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o Executivo 
sanciona a seguinte Lei:
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Art. 1º - Fica alterado o Art. 4º da Lei nº 1.418, de 15 de 
agosto de 2011, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

Art. 4º Adotado o atleta, este receberá subvenção anual 
cujo valor será de até R$30.000,00 (trinta mil reais) ao 
ano, para custear despesas previstas nos incisos I a VI 
do Art. 9º desta Lei.
 
§ 1º Para fazer jus ao benefício, o atleta estará obrigado a 
apresentar, no momento de sua solicitação de ingresso 
no programa, um calendário oficial de competições, e um 
plano de trabalho, no qual deverá constar detalhamento 
de gastos e cronograma de desembolso bimestral. 
 
§ 2º O repasse será efetuado bimestralmente, em conta 
corrente ou poupança específica, cujos valores serão de 
acordo com o cronograma de desembolso apresentado 
pelo atleta.

§ 3º O edital de seleção dos atletas a serem inseridos 
no programa será publicado durante 30 (trinta) dias 
corridos, a partir do 1º dia útil do mês de janeiro, 
período durante o qual os atletas pleiteantes deverão 
se inscrever. A escolha dos atletas será através 
de deliberação do Conselho Municipal de Esporte, 
imediatamente após o período acima citado, durante 
um prazo de 15 (quinze) dias úteis.

 § 4º Enquanto não forem nomeados os membros do 
Conselho a que se refere o parágrafo anterior, a seleção 
será feita pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 
fundamentando a escolha.

Art. 2º - Ficam alterados os incisos I, III e IV do Art. 6º da Lei 
nº 1.418, de 15 de agosto de 2011, que passam a vigorar 
com a seguinte redação:

I - A prestar contas anualmente dos valores recebidos, 
sendo permitido à Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer solicitar a qualquer momento prestação de contas 
parcial. O não cumprimento das condições impostas 
neste inciso acarretará ao atleta as sanções previstas 
no Art. 16 desta Lei.
 III - Os menores de 18 anos deverão estar assistidos por 
seus pais ou representantes legais, que responderão 
judicialmente pelos mesmos;
 
IV – De 1º a 15 de dezembro do ano vigente, o atleta 
comparecerá à Secretaria de Esporte e Lazer para 
atender o que dispõe o inciso I deste artigo;

Art. 3º - Ficam alterados os incisos I, III, IV e VII do Art. 7º 
da Lei nº 1.418, de 15 de agosto de 2011, que passam a 
vigorar com a seguinte redação:
 
I – Ser federado, associado ou ser indicado pelo 
Conselho Municipal de Esporte, desde que apresente 
toda a documentação constante do edital de seleção de 
atletas e que atenda as exigências do mesmo edital;

III – Se não nascido, estar domiciliado no mínimo há 
03 (três) anos no Município, cuja comprovação dar-se-á 
através da apresentação de título de eleitor (no caso 
de atletas com idade a partir de 16 anos), comprovante 

de residência e/ou contrato de locação devidamente 
registrado em cartório);

IV – Ser atleta ou paratleta, a partir dos 13 (treze) 
anos de idade, e que tenha participado do evento 
máximo da temporada estadual ou nacional, sendo 
tais competições referendadas pela confederação da 
respectiva modalidade como principais eventos, ou que 
integrem o ranking da modalidade no ano anterior, e que 
continue treinando para futuras competições oficiais;

VII – Apresentar atestado de saúde, certificando que 
o mesmo está apto à prática de atividades físicas e 
desportivas. 

Art. 4º - Ficam alterados os incisos II, III, e IV do Art. 9º 
da Lei nº 1.418, de 15 de agosto de 2011, que passam a 
vigorar com a seguinte redação:
 
II – Alimentação durante competições;
 
III – Compra de peças, vestimentas e equipamentos 
próprios para a prática esportiva, desde que estejam 
relacionados e sejam necessários à respectiva 
modalidade, que sejam adquiridos na quantidade 
necessária, e que atendam o disposto no § 1º do Art. 4º 
desta Lei;
  
IV – Compra de suplementos alimentares, desde 
que devidamente prescritos por um nutricionista na 
quantidade necessária mensalmente, que estejam 
relacionados à respectiva modalidade esportiva, e que 
atendam ao disposto no § 1º do Art. 4º desta Lei;
 
Art. 5º - Fica alterado o Art. 12º da Lei nº 1.418, de 15 
de agosto de 2011, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 12 - Anualmente a Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer fará publicar a relação dos atletas contemplados 
com o programa objeto da presente Lei, as competições 
disputadas pelos mesmos e os prêmios e qualificações 
conquistadas pelos atletas adotados.
 
Art. 6º - Fica alterado o inciso IV do Art. 25º da Lei nº 
1.418, de 15 de agosto de 2011, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

IV - A entidade beneficiada, obrigatoriamente, após a 
competição, comparecerá à Secretaria de Esporte e 
Lazer para atender o que dispõe o inciso I deste artigo;

Art. 7º - Os demais artigos, parágrafos, incisos, alíneas e 
anexos permanecem inalterados.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas todas as disposições em contrário.

Marataízes/ES, 13 de março de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal
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DECRETOS

DECRETO-P Nº 8.381, DE 13 DE MARÇO DE 
2018.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS PRÊMIO À 
SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com 
respaldo no artigo 111 da Lei Complementar nº 053, de 
09/10/1997, e ainda nos termos do processo administrativo 
nº 33976/2017,

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder ao Servidor Público Municipal WENDELL 
PIRES BATISTA, Matrícula 101794 investido no cargo 
de provimento efetivo de Professor, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação, férias prêmio pelo prazo de três 
(03) meses, sendo-lhe garantido a remuneração referente 
ao seu cargo e ticket alimentação.

Paragrafo Único – O servidor terá o prazo de trinta (30) 
dias, a contar da publicação deste ato, para entrar em gozo 
das férias, conforme o Art. 113 da Lei Complementar nº 053 
de 09/10/1997.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 
Marataízes/ES, 13 de março de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 

DECRETO-P Nº 8.382, DE 13 DE MARÇO DE 
2018.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS PRÊMIO À 
SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com 
respaldo no artigo 111 da Lei Complementar nº 053, de 
09/10/1997, e ainda nos termos do processo administrativo 
nº 44367/2017,

RESOLVE: 

Art. 1º - a Servidora Pública Municipal ANA PAULA 
MOREIRA DA MATA, Matrícula 102030, investida no cargo 
de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, férias prêmio pelo prazo de três 
(03) meses, sendo-lhe garantido a remuneração referente 
ao seu cargo e ticket alimentação.

Paragrafo Único – A servidora terá o prazo de trinta (30) 
dias, a contar da publicação deste ato, para entrar em gozo 
das férias, conforme o Art. 113 da Lei Complementar nº 053 
de 09/10/1997.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 
Marataízes/ES, 13 de março de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 

PORTARIAS

PORTARIA Nº 003, DE 14 DE MARÇO DE 2018. 

PRORROGA PRAZO, REFERENTE A SINDICÂNCIA 
ADMINISTRATIVA SEMED Nº 001/2018 E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições delegadas, tendo em vista o que consta do 
processo administrativo sob protocolo nº 0877/2018 e ainda 
que a Comissão não logrou êxito na produção de elementos 
comprobatórios imprescindíveis a instrução processual. 

RESOLVE: 

Art.1º- Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo 
estabelecido na Portaria nº 001/2018, que refere-se a 
Sindicância Administrativa SEMED Nº 001/2018, sob 
protocolo nº 0877/2018.

Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

MARIA DA PENHA SILVA LOUBACK
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA SEDESSP Nº 016/2018, DE 07 DE 
MARÇO DE 2018

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
FISCALIZAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
Nº 00081/2018.”

O Secretário Municipal da Defesa Social e Segurança 
Patrimonial de Marataízes no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pelo DECRETO-P Nº 7.860, de 02 
de Janeiro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor, MIGUEL JOÃO GAVA JUNIOR, 
brasileiro, servidor desta municipalidade, matrícula funcional 
sob o Nº 000259, investido no cargo Agente de Atendimento 
ao Público, na Secretaria da Defesa Social e Segurança 
Patrimonial, como fiscal da Autorização de Fornecimento Nº 
00081/2018, que tem com o objetivo atestar a contratação 
de empresa para aquisição de Café e Açúcar.

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído 
em sua ausência e em seus impedimentos pelo Servidor, 
JOSÉ JUVENCIO DA SILVA JUNIOR, matrícula funcional 
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sob o Nº 105738, brasileiro, investido no cargo de Guarda 
Civil Municipal, lotado na Secretaria da Defesa Social e 
Segurança Patrimonial.

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado ou na sua 
ausência, o fiscal substituto, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento da Autorização de 
fornecimento notando em registro próprio todas as 
ocorrências às suas execuções, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos 
observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo 
hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a 
sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art.4º – Dê ciência aos servidores designados;

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, com efeitos retroativos ao dia 15 de fevereiro 
de 2018. 

Marataízes, 07 de março de 2018. 

ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
Secretário da Defesa Social e Segurança Patrimonial

PORTARIA 028/2018

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução 
do Contrato nº 0051/2018, Contratação de Empresa 
para Lavagem dos Veículos da PrefeituraMunucipal de 
Marataízes,junto a Lava Rápido Jacarandá Eireli ME  .”

O Secretário Municipal de Transportes, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no art. 67, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
 
R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar o servidor Rodrigo Luiz Torrez Silva 
- Matrícula Nº 109227  , para acompanhar e fiscalizar a 
execução  do objeto constante no Pregão presencial nº 
0023/2016, Ata de Registro de Preços da  nº 020/2017 do 
processo Nº 005702/16 com Contrato nº 0051/2018,  válido 
pelo período de vigência do contrato, no qual a Prefeitura 
Municipal de Marataízes é a Contratante, e que o fiscal, será 
substituído em suas ausências e em seus impedimentos, 
pela servidora  Srª. ROSANE BIGHI OLIVEIRA DIAS, 
Matrícula nº 109010.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;

II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados e/ou Itens entregues pela CONTRATADA, em 
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante 
o seu período de validade, eventualmente, propor à 
autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos de 
liquidação o fornecimento de itens/produtos ou prestação de 
serviços através das notas fiscais ou recibos de autônomo 
relativos aos serviços prestados, antes do encaminhamento 
a GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação..

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

RODRIGO LUIZ TORREZ SILVA
Secretário Municipal de Transportes (Substituto)

PORTARIA Nº 062 DE 14 DE MARÇO DE 2018

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO 
DE FORNECIMENTO Nº 000024/2018 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ERIMAR DA SILVA 
LESQUEVES, no uso de suas atribuições legais, em face 
do Decreto Nº 7.863 de 02/01/2017: 

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear servidor  Srº Davidson Malini de 
Castro, matrícula funcional108907, brasileiro, servidor 
comissionado desta municipalidade, lotado na função 
de Chefe de Departamento Pessoal , portador do CPF 
sob o nº 088.323.957-46, como fiscal de Autorização de 
Fornecimento Nº 000024/2018, que tem como contratado, 
CJM Utilidades Ltda ME, CNPJ 35.951.011/0001-31 e 
como objeto a Aquisição Material Descartável, para atender 
a Secretária de Saúde.

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído 
em sua ausência e em seus impedimentos pelo Srº Joel 
da Fonseca Júnior, matrícula funcional 108665, brasileiro, 
servidor efetivo desta Municipalidade, lotado na função de 
Chefe de Setor do Almoxarifado, nesta Secretaria, portador 
do CPF sob o Nº 089.322.007-85.

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
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das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
 

Marataízes,14 de Março de 2018..

ERIMAR DA SILVA LESQUEVES
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 92, DE 14 DE MARÇO DE 2018.

DISPÕE SOBRE RECONDUÇÃO DE SINDICÂNCIA 
ADMINISTRATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P  nº 8.192, de  31 de  maio de 2017, no uso de 
suas atribuições delegadas, tendo em vista o que consta 
do processo administrativo sob protocolo nº 09084/2016 
ainda que a Comissão ainda não logrou êxito na produção 
de elementos comprobatórios imprescindíveis a instrução 
processual.

RESOLVE:

Art.1º- Reconduzir a Comissão de Sindicância Administrativa 
I, o processo sob o nº9084/2016 referente a sindicância 
administrativa nº055/2017. 

Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ERRATA

ERRATA

No diário Oficial do município de n° 2430, no dia 19 de 
fevereiro de 2018-pag. 4, 

Onde se lê:

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 
000084/2018
...
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRACAO
DOTAÇÃO: 000010000001.0824400312.107.33903000000
.3399000000 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR: R$ 96.100,00
PROTOCOLO: Nº. 023525/2017

Leia-se:

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 
000084/2018
...
ORGÃO REQUISITANTE: : SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA SOCIAL HABITACÃO E TRABALHO 
DOTAÇÃO: 000010000001.0824400312.107.33903000000
.3399000000 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR: R$ 96.100,00
PROTOCOLO: Nº. 023525/2017

No diário Oficial do município de n° 2430, no dia 19 de 
fevereiro de 2018-pag. 4, 

Onde se lê:

 EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 
000085/2018
...
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL HABITACÃO E TRABALHO
DOTAÇÃO: 000010000001.0824400322.112.33903000000
.3399000000 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR: R$ 47.105,00
PROTOCOLO: Nº. 023525/2017

Leia-se:

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 
000085/2018
...
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL HABITACÃO E TRABALHO
DOTAÇÃO: 000010000001.0824400322.112.33903000000
.3399000000 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR: R$ 47.105,00
PROTOCOLO: Nº. 023525/2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 
horas do dia 03 de abril de 2018, fará a abertura da Tomada 
de Preços Nº. 000001/2018, Processo Administrativo Nº. 
042584/2017, objeto: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 
DE ENSINO FUNDAMENTAL “JOSÉ MARCELINO”, em 
atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
Edital pelo Site: https://marataizes.es.gov.br/transparencia/
licitacao, E-mail: licitacaomarataizes@gmail.com ou no 
Setor de Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - 
Cidade Nova - Marataízes - ES.

OLDAIR DA SILVA FERREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF 

 

AVENIDA RUBENS RANGEL, Nº 411 – CIDADE NOVA – CEP 29.345-000 – MARATAIZES – E.S. 
 

DECISÃO Nº 042/2018 
INTERESSADO (A): VALDENIR DE SOUZA GOMES 
ASSUNTO: Requer Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e das Taxas de Coleta 
de Lixo e de Limpeza Pública para o ano de 2018. 

Nº PROCESSO Nº DO AUTO DE INFRAÇÃO DATA DO JULGAMENTO 
2.564/2018 ------- 09/03/2018 

DECISÃO 
Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 2.564/2018, em que VALDENIR DE SOUZA GOMES 
requer a ISENÇÃO do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e das Taxas de Limpeza 
Pública e de Coleta de Lixo para o ano de 2018.  RESOLVE esta Junta de Impugnação Fiscal – JIF, 
INDEFERIR a isenção solicitada, na forma do voto do Relator. 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................  

INTIMAÇÃO 
Na forma da Legislação Tributária Municipal vigente, fica(m) Vossa(s) Senhoria(s) intimado(s) a 
cumprir a decisão acima proferida ou dela recorrer ao Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no prazo de 20 (vinte) dias contados da data de sua ciência, conforme disposto no Art. 102 da 
Lei 713/2003. 

 
 

__________________ 
Felipe Contreiro Azevedo 

Relator 
 

 
 

__________________ 
Gleice Martins dos Santos 

Membro 

 
 

___________________ 
Valmir Belo Rangel da Silva 

Presidente 

JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Av Rubens Rangel - 411 - Cidade Nova

 Marataízes – ES - CEP 29.345-000
E-mail: diariooficial@marataizes.es.gov.br 

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

FABIANO ELIAS VIEIRA
Vice - Prefeito

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA
Secretário Municipal de Agricultura, Agro., Abastecimento e Pesca

JOÃO ANTÔNIO NETO
Secretário Municipal de Assistência Social, Hab. e Trabalho

IVETE BATISTA DA SILVA
Secretária Municipal de Controle Interno

ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial

MARIA DA PENHA SILVA LOUBACK
Secretária Municipal de Educação

ROBSON SEYR
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

ELIZEU MACHADO ESTEVÃO
Secretário Municipal de Finanças

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Governo 

ANTÔNIO CARLOS SADER SANT’ANNA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

RHUDSON CARLO DE SOUZA
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

KELLY FIGUEIREDO SOARES FERNANDES
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

ERIMAR DA SILVA LESQUEVES
Secretário Municipal de Saúde

MARCOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR 
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Transportes 

PHILIPE VERDAN BARRETO
Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES 
Procuradoria Geral do Município

RICARDO SIMÃO FERREIRA
Ouvidoria Geral do Município

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

NOTÍCIAS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PORTAL DA CONTROLADORIA

PORTAL DA OUVIDORIA

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

SISTEMA DE ISS BANCÁRIO

RETIRADA DE CERTIDÕES NEGATIVAS

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

EMISSÃO DE DAM

CONTRA-CHEQUE ON-LINE

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

EDITAIS DE LICITAÇÃO

DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO

ENDEREÇO DAS SECRETARIAS

TELEFONES DE ATENDIMENTO

WWW.MARATAIZES.ES.GOV.BR

SERVIÇOS DISPONÍVEIS EM NOSSO PORTAL
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