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

LEI COMPLEMENTAR N°  2.017  DE 06 DE 
JULHO DE 2018

INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO 
FISCAL DE MARATAÍZES-ES 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 instituído, no Município de Marataízes, o 
Programa Municipal de Recuperação Fiscal – REFIS III, 
destinado a:
 I. promover a regularização de créditos municipais 
decorrentes de débitos tributários ou não, títulos com 
execução judicial ou extrajudicial, com exigibilidade 
suspensa ou não, de contribuintes pessoas físicas ou 
jurídicas, desde que inscrito em Dívida Ativa.
	 II.	favorecer	a	regularização	fiscal	de	empresas	que	
atuam no Município, especialmente das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte.
 § 1º. O REFIS III será administrado pela Secretaria 
Municipal de Finanças - SEFIM, ouvida a Procuradoria 
Geral do Município, sempre que necessário.
 § 2º. A adesão ao Programa constitui uma faculdade 
para o contribuinte ou terceiro devidamente autorizado, 
quitar seu débito com o Município, podendo ser formalizada 
até o dia 31 de dezembro de 2018.
 § 3º. O prazo de adesão previsto no parágrafo 
anterior poderá ser prorrogado por ato do Poder Executivo, 
desde	que	justificadas	a	oportunidade	e	a	conveniência.	

Art. 2º. Para ingressar ao Programa REFIS III, o sujeito 
passivo ou interessado autorizado, deverá comparecer à 
sede da Prefeitura Municipal, Setor de Dívida Ativa, munido 
dos seguintes documentos:
 I. Para pagamento de débitos oriundos de IPTU – 
Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas a ele relativas:
	 	 a)	Termo	de	Confissão	de	Dívida,	assinado	
pelo	titular	do	imóvel	com	firma	reconhecida	em	cartório	ou	
por servidor municipal lotado no Setor de Dívida Ativa;
  b)  cópia de RG e CPF do titular da dívida;
  c) cópia de comprovante de endereço do 
titular da dívida; 
  d) cópia do documento que comprove a 
titularidade	do	imóvel,		quando	a	dívida	figurar	em	nome	de	

dono antigo, sendo obrigatória a apresentação de cadeia 
sucessória completa para os fatos geradores ocorridos pela 
posse.
  e) cópia de procuração lavrada em cartório, 
quando o solicitante for representante do sujeito passivo, 
bem como cópia de seu RG e CPF.
  f) comprovante de postagens das cópias 
via correios, para negociações via e-mail.
 II. Para pagamento de débitos oriundos de ISSQN, 
Taxa de Localização, Fiscalização e Funcionamento, Auto de 
Infração, Multa por Infração e demais tributos relacionados 
a empresas:
	 	 a)	Termo	de	Confissão	de	Dívida	assinado	
pelo	sócio-administrador	da	empresa		com	firma	reconhecida	
em cartório ou por servidor municipal lotado no Setor de 
Dívida Ativa;

  b) cópia do contrato social e última alteração 
contratual,	quando	houver;		
  c) cópia de RG e CPF do sócio-
administrador;
  d) cópia de comprovante de endereço do 
sócio-administrador;
  e) cópia do C.N.J.P da empresa;
  f) cópia de procuração lavrada em cartório, 
quando o solicitante for representante do sujeito passivo, 
bem como cópia de seu RG e CPF.
  g) comprovante de postagens das cópias 
de documentos no correios.
 § 1º. Nos casos em que o titular do débito de IPTU 
for pessoa falecida, deverá a relação de documentos ser 
acrescida de:
  a) certidão de óbito;
	 	 b)	certidão	de	casamento,	caso	haja;
  c) sentença de nomeação judicial do 
inventariante ou na sua falta,
  d) declaração constante do anexo III, 
assinada	 pelo(a)	 cônjuge/	 companheiro	 e/ou	 herdeiro	
que estiver na posse e administração do bem, ou na falta 
destes,	 qualquer	 outro	 herdeiro	 natural	 ascendente	 ou	
descendente,	 se	 responsabilizando	 pelo	 fiel	 cumprimento	
do	 parcelamento	 efetuado,	 com	 firma	 reconhecida,	 bem	
como cópia de seu RG e CPF.
 § 2º. Para efeito de pagamento de débitos, nos 
termos desta Lei, nos casos relacionados na alínea “d”, do 
inciso	I,	deste	artigo,	fica	autorizada	a	substituição	da	cadeia	
sucessória, pelas declarações constantes dos anexos IV e 
V.

Art. 3º. Fica autorizada a negociação da Dívida Ativa do 
contribuinte por meio digital.
  § 1º. Nos casos descritos no caput deste artigo, o 
contribuinte deverá formalizar seu pedido através do e-mail: 
sefin_dativa@marataizes.es.gov.br,	 onde	 expressará	 sua	
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vontade de ingresso ao programa, bem como a forma de 
pagamento desejada.
 § 2º. Fica o Setor de Dívida Ativa responsável por 
enviar ao contribuinte, em resposta ao e-mail recebido, 
Termo de Adesão e Termo de Parcelamento na forma 
solicitada. 
 § 3º. Após assinado pelo contribuinte, o Termo de 
Adesão	e	o	Termo	de	Parcelamento	com	firma	devidamente	
reconhecida,	 acompanhado	 dos	 documentos	 listados	
no	 artigo	 3º	 da	 presente	 lei,	 deverá	 ser	 encaminhado	 à	
Prefeitura Municipal de Marataízes através do Correios. 
Simultaneamente,	 deverá	 ser	 encaminhado	 por	 e-mail,	
imagens em PDF, de todos os documentos, inclusive do 
Termo de Adesão e  Termo de Parcelamento assinado e 
devidamente	 reconhecido,	 bem	 como	 o	 comprovante	 de	
postagem	dos	originais,	para	que	o	Setor	de	Dívida	Ativa	dê	
prosseguimento ao pedido.

Art. 4º. Aos optantes do REFIS III, cujo débito não esteja 
protestado extrajudicialmente, será concedida redução de 
multa de inscrição e dos juros de mora, da seguinte forma 
e prazos: 
 I. Da data da sua publicação até 31/10/2018 – 
100% (cem por cento) de desconto sobre o valor atualizado 
da multa de inscrição e juros de mora, para aqueles que 
efetuarem o pagamento do débito em cota única ou em 02 
(duas) vezes, sendo 70% (setenta por cento) do valor na 
primeira parcela;
 II. Do dia 01/11/2018 a 31/12/2018 – 90% (noventa 
por cento) de desconto sobre o valor atualizado da multa 
de inscrição e juros de mora para aqueles que efetuarem o 
pagamento do débito em cota única ou em 02 (duas) vezes 
sendo 70% (setenta por cento) do valor na primeira parcela;

Art. 5º. Os contribuintes enquadrados no caput do artigo 
anterior, que não optarem pela forma de pagamento dos 
seus incisos I e II, ainda poderão optar:
 I. Parcelamento do débito em até 10 (dez) vezes 
terá desconto de 70% (setenta por cento) sobre o valor 
atualizado da multa de inscrição e juros de mora; 
 II. Parcelamento do débito em até 24 (vinte quatro) 
vezes terá desconto de 60% (sessenta por cento) sobre o 
valor atualizado da multa de inscrição e juros de mora;
 III - Parcelamento do débito em até 36 (trinta e seis) 
vezes terá desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o 
valor atualizado da multa de inscrição e juros de mora;
 § 1º - O pagamento da parcela única e/ou da 
primeira	parcela	deverá	ser	efetuado	em	até	03	(três)	dias	
úteis subsequentes à data do acordo quando formalizado 
presencialmente e, em até 10 dias úteis subsequentes a 
data do recebimento do e-mail de formalização do acordo, 
caracterizado pelo envio dos documentos em arquivo PDF, 
quando a negociação se der por meio digital
 § 2º - O não pagamento das parcelas até o dia do 
vencimento, não impedirá o seu recebimento desde que o 
contribuinte procure o setor de Dívida Ativa para atualizar 
o boleto, com os encargos previstos no Código Tributário 
Municipal,		respeitado	o	limite	máximo	de	inadimplência	de	
02 (duas) parcelas.
 §	 3°.	 Estando	 a(s)	 inscrição(es)	 fiscal	 (is)	
negociada(s) em execução judicial, somente será permitido 
o parcelamento se incluídos todos os exercícios em débito, 
inclusive os ainda não executados, devendo ser gerado 
parcelamentos distintos para cada situação.

Art. 6º Aos optantes do REFIS III, cujo débito esteja 
protestado extrajudicialmente, será concedida redução de 
multa de inscrição e dos juros de mora, da seguinte forma 
e prazos: 
 I. Da data da sua publicação até 31/10/2018 – 
100% (cem por cento) de desconto sobre o valor atualizado 

da multa de inscrição e juros de mora, para aqueles que 
efetuarem o pagamento do débito em cota única.
 II. Do dia 01/11/2018 a 31/12/2018 – 90% (noventa 
por cento) de desconto sobre o valor atualizado da multa 
de inscrição e juros de mora para aqueles que efetuarem o 
pagamento do débito em cota única.

Art. 7º. – O parcelamento dos débitos sob protesto 
extrajudicial continuarão sendo realizados de acordo com 
a quantidade de parcelas estabelecidas na Lei Municipal 
1845/2015 e farão jus a desconto de 50% (cinquenta por 
cento) de multa de inscrição e juros de mora durante a 
vigência	desta	Lei.
 § 2º- A opção pelo REFIS III não exclui a 
responsabilidade do contribuinte pelo pagamento dos 
emolumentos do cartório; 

Art. 8º - O valor da parcela não poderá ser inferior a R$50,00 
(cinquenta reais).

Art. 9º - A adesão ao REFIS III, sujeita o contribuinte a:
	 I	-	Confissão	extrajudicial	irrevogável	e	irretratável,	
nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de 
Processo Civil;
 II - A aceitação plena e irretratável de todas as 
condições estabelecidas no programa instituído por essa 
Lei;
 III - Pagamento regular das parcelas do débito 
consolidado;
	 IV	-	Reconhecimento	da	procedência	da	ação	por	
parte do sujeito passivo, caso o crédito tributário constitua 
objeto de processo judicial;
 
V	 -	 Reconhecimento	 do	 crédito	 tributário	 e	 renúncia	 a	
impugnação, reclamação ou recurso a ele relacionado seja 
na forma, judicial ou extrajudicial.
 § 1º  - O contribuinte ou responsável que efetuou 
parcelamento do débito, antes do vigor desta Lei, 
independentemente de estar adimplente ou inadimplente, 
poderá aderir ao REFIS III.
 § 2º – Sendo o parcelamento anterior contraído 
em regime de REFIS, a nova negociação somente 
será autorizada com a quantidade máxima de parcelas 
imediatamente inferior à contraída no último parcelamento. 

Art. 10º. A exclusão do contribuinte ao Programa, dar-se-á 
nas	seguintes	hipóteses:
	 I	 -	 Inobservância	 de	 qualquer	 das	 exigências	
previstas nesta Lei;
	 II	 -	 Inadimplência	 no	 recolhimento	 de	 qualquer	
parcela por mais de 60 (sessenta) dias;
 III - Prestação de informação falsa;
 § 1º.  O contribuinte que for excluído do REFIS III 
por	inadimplência,	só	poderá	ser	beneficiado	dos	descontos	
deste mesmo Programa, caso esta Lei ainda esteja em 
vigor, na forma de pagamento em parcela única;
 § 2º. A exclusão implicará em exigibilidade 
imediata da totalidade do crédito confessado e não pago, 
reestabelecendo-se sobre o débito remanescente, os 
acréscimos legais na forma da legislação aplicável à 
época	 da	 ocorrência	 dos	 respectivos	 fatos	 geradores,	
compensando os valores pagos. 

Art. 11. Os parcelamentos de débitos, tributários ou não, de 
qualquer	espécie,	fundamentados	em	Termo	de	Confissão	
de	 Dívida	 Ativa,	 ficarão	 sujeitos	 a	 protesto	 extrajudicial,	
quando inadimplidos, de acordo com a legislação municipal 
em	vigor		bem	como	ao	prosseguimento	da	execução	fiscal	
existente.

Art. 12.  Em caso de débito(s) executado(s), o Município 
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informará a negociação à Vara da Fazenda competente 
quando requererá a sua suspensão, caso o acordo 
tenha	 sido	 firmado	na	 forma	parcelada,	 ou	 a	 extinção	 da	
execução	judicial	existente	para	a(s)	inscrição(es)	fiscal(is)	
parcelada(s),	caso	o	acordo	tenha	sido	firmado	em	parcela	
única.
 § 1º. No corpo do parcelamento a ser entregue ao 
contribuinte deverá ser relacionado pelo Setor de Dívida 
Ativa, o número de todos os processos judiciais  existentes 
em	 que	 conste	 a(s)	 inscrição(es)	 fiscal(is)	 a	 serem	
quitada(s).
 § 2º. Fica o Setor de Dívida Ativa dispensado 
desta	obrigação	quando	não	for	possível	a	identificação	do	
número do processo onde o débito foi judicialmente exigido.
	 §	 3º.	 -	 A	 hipótese	 de	 suspensão	 ou	 extinção	 da	
Execução Fiscal está condicionada ao cumprimento do 
acordo.

Art. 13.  Fica o Poder Executivo a baixar atos regulamentares 
que	se	fizerem	necessários	para	implementação	do	REFIS	
III.

Art. 14. Para fazer face às despesas decorrentes da 
aplicação desta Lei serão utilizados recursos orçamentários 
da própria arrecadação auferida através do cumprimento 
desta Lei.

Art. 15. São partes integrantes e inseparáveis da presente 
Lei Complementar, a Estimativa de Impacto Orçamentário-
Financeiro e a Declaração do Ordenador da Despesa, nos 
termos do artigo 14, da Lei Complementar nº 101/2000, 
bem como os anexos I, II, III, IV e V.

Art. 16. As concessões de que trata esta Lei regem-se pelo 
artigo 155-A da Lei Federal n° 5.172 de 25 de outubro de 
1966 - Código Tributário Nacional

	 e	 não	 implicam,	 em	 hipótese	 alguma,	 em	 novação	 de	
dívida, disciplinada nos artigos 360 a 367 da Lei n° 10.406 
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. 

Art.	17.	Considera-se	documento	hábil,	para	fins	de	inscrição	
e	transferência	de	sujeição	passiva	do	imóvel	no	Cadastro	
Imobiliário Tributário, sendo vedada a utilização de qualquer 
outro tipo de documento, sob pena de responsabilidade 
funcional:
I - escritura pública, registrada ou não;
II - contrato de compra e venda, registrado ou não, que 
expresse	a	transferência	de	posse	e	a	quitação	do	valor	da	
transação, respeitada a cadeia sucessória de transmissão;
III	-	o	formal	de	partilha,	registrado	ou	não;
IV - certidão relativa a decisões judiciais que impliquem na 
transmissão do imóvel.
V - Termo de Responsabilidade e Declaração de 
Confrontantes, anexo IV e V respectivamente, 
acompanhados	do	 recibo	ou	contrato	de	compra	e	venda	
que	expresse	a	transferência	de	posse	e	a	quitação	do	valor	
da transação.
 Parágrafo	 único:	 Na	 inexistência	 do	 recibo	 ou	
contrato de compra e venda descritos no inciso V, será 
obrigatório a apresentação de talão de água ou luz com data 
anterior a 05 (cinco) anos a data de promulgação desta lei, 
em	nome	do	posseiro,	ficando	a	administração	autorizada	
a efetuar sindicância “in-loco” para comprovação mansidão 
da posse.

Art.	 18	 fica	 inserido	 no	 PPA	 2018-2021	 e	 LDO	 2018,	 o	
presente Projeto de Lei complementar.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial o 
parágrafo único do art. 1º da lei 1845/2015  com a nova 
redação dada pela Lei Municipal 1927/2017.

Marataízes	–	ES,	06	de	julho	de	2018

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal  

DECRETOS

DECRETO - P Nº 8.555, DE 06 DE JULHO DE 
2018

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR 
PARA CARGO COMISSIONADO 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; 

DECRETA:
 
Art. 1º - Fica nomeado inteirinamente DAVISON MALINI 
CASTRO  para o cargo comissionado de Superintendente 
de Atenção Secundária, símbolo CC2, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde, em substituição a servidora EDER 
DOS SANTOS AMARAL, que encontra-se em gozo de 
férias pelo período de 30 (trinta) dias.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, retroagindo 
seus	efeitos	a	02	de	julho	de	2018,	revogadas	as	disposições	
em contrário.

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES,	06	de	julho	de	2018

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
MUNICIPAL

ERRATA AO RESUMO DE CONTRATO

ERRATA AO RESUMO DO CONTRATO Nº 06/2018

Amparo legal:
Onde se lê:  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 
06/2018

Leia-se:  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 
01/2018 – PSS/CMM

Marataízes,06	de	julho	de	2018.

WILLIAN DE SOUZA DUARTE
Presidente da  C.M.M.
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ERRATA DO EDITAL N° 04 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SALVA-VIDAS - SEDESSP 01/2018 

Onde se lê: 
RECURSO DO PROCESSO SELETIVO 01/2018 – GUARDA-VIDAS/ SEDESSP 

N° Inscrição Nome dos candidatos CPF Resultado 

1 JOÃO PAULO DOS SANTOS 
AMORIM 144.560.197-43 DEFERIDO 

2 PEDRO PAULO MARQUES FILHO 167.902.067-60 Não houve recurso formulado pelo candidato 

3 LUCAS DA SILVA LAIBER DE SÁ 151.787.807-10 DEFERIDO 

9 ADENILSON DO NASCIMENTO 
BRITO 031.698.897-96 INDEFERIDO 

20 MAIK PEREIRA DA SILVA 144.785.297-44 DEFERIDO 

34 BLENDO CARDOSO ROCHA 156.254.297-40 INDEFERIDO(VER NOTA EXPLICATIVA) 

47 LEONARDO FELIPE CANDEIA 118.524.567-79 DEFERIDO(VER NOTA EXPLICATIVA) 

48 PATRICK DO ROSÁRIO 
OLIVEIRA 177.764,097-07 Não houve recurso formulado pelo candidato 

54 BRUNO MOTÉ SILVA 131.569.657-66 DEFERIDO 

1 DEYVISON DE TOLEDO 
NASCIMENTO 144.953.737-57 DEFERIDO 

A comissão especial instituída, considerando o princípio da autotutela administrativa e o dever 
da Administração Pública de corrigir, a qualquer tempo, seus próprios atos quando eivados de erro 
ou vício, faz saber, que por equívoco alguns candidatos foram classificados quando o correto 
deveriam ser desclassificados, conforme a publicidade do edital 02/2018 no Diário Oficial de n° 2521 
do dia 29/06/2018, fazendo valer a desclassificação dos candidatos descritos abaixo por seus 
respectivos motivos e itens do Edital 01/2018. A comissão informa  aos candidatos desclassificados 
que tenham seu nome contido na listagem a seguir, que poderão redigir recurso individual de forma 
fundamentada a comissão, devendo preencher o formulário ONLINE das 19:00h do dia 05/07/2018 
às 19:00h do dia 06/07/2018, não será aceito por esta comissão recurso redigido fora do prazo. 

Leia- se: 
RECURSO DO PROCESSO SELETIVO 01/2018 – GUARDA-VIDAS/ SEDESSP 

N° Inscrição Nome dos candidatos CPF Resultado 

1 JOÃO PAULO DOS SANTOS 
AMORIM 144.560.197-43 DEFERIDO 

2 PEDRO PAULO MARQUES FILHO 167.902.067-60 Não houve recurso formulado pelo candidato 

3 LUCAS DA SILVA LAIBER DE SÁ 151.787.807-10 DEFERIDO 

ERRATAS
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9 ADENILSON DO NASCIMENTO 
BRITO 031.698.897-96 INDEFERIDO 

20 MAIK PEREIRA DA SILVA 144.785.297-44 DEFERIDO 

34 BLENDO CARDOSO ROCHA 156.254.297-40 INDEFERIDO(VER NOTA EXPLICATIVA) 

47 LEONARDO FELIPE CANDEIA 118.524.567-79 DEFERIDO(VER NOTA EXPLICATIVA) 

48 PATRICK DO ROSÁRIO 
OLIVEIRA 177.764,097-07 Não houve recurso formulado pelo candidato 

54 BRUNO MOTÉ SILVA 131.569.657-66 DEFERIDO 

1 DEYVISON DE TOLEDO 
NASCIMENTO 144.953.737-57 DEFERIDO 

 

Nota explicativa 1: O candidato  Sr. Blendo Cardoso Rocha foi considerado indeferido no certame conforme dispôs a 
publicação do Edital n° 02/2018 ocorrida no dia 29/06/2018 pelo motivo de ausência da documentação do item 2.5.3 alínea 
“D” quando o correto seria, desclassificado por apresentar notificação/advertência no ano de 2018. 

Nota explicativa 2: O candidato Sr. Leonardo Felipe Candeia foi considerado indeferido no certame conforme dispôs a 
publicação do Edital n° 02/2018 quando o correto seria, candidato classificado. 

A comissão especial instituída, considerando o princípio da autotutela administrativa e o dever 
da Administração Pública de corrigir, a qualquer tempo, seus próprios atos quando eivados de erro 
ou vício, faz saber, que por equívoco alguns candidatos foram classificados quando o correto 
deveriam ser desclassificados, conforme a publicidade do edital 02/2018 publicado no Diário Oficial 
de n° 2521 do dia 29/06/2018, fazendo valer a desclassificação dos candidatos descritos abaixo por 
seus respectivos motivos e itens citados no Edital 01/2018. A comissão informa  aos candidatos 
desclassificados que tenham seu nome contido na listagem a seguir, que poderão redigir 
recurso individual de forma fundamentada a comissão, devendo preencher o formulário ONLINE das 
09:00h do dia 06/07/2018 às 23:59h do dia 08/07/2018, não será aceito por esta comissão recurso 
redigido fora do prazo ou por candidato que não tenha seu nome descrito a seguir: 

 

Onde se lê: 

POR TER ADVERTÊNCIA/NOTIFICAÇÃO EM 2018 

BLENDO CARDOSO ROCHA 156.254.297-40 17-06-1993

ELSON WAKS PEREIRA MARCELINO 127.568.117-42 18-12-1988

Obs1.: O candidato Blendo Cardoso havia sido desclassificado por falta de documentação quando 
ter sido desclassificado por ter no ano de 2018 advertência/notificação. 

Leia- se: 

 

POR TER ADVERTÊNCIA/NOTIFICAÇÃO EM 2018

BLENDO CARDOSO ROCHA 156.254.297-40 17-06-1993

ELSON WAKS PEREIRA MARCELINO 127.568.117-42 18-12-1988
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Obs1.: O candidato Blendo Cardoso havia sido desclassificado por falta de documentação quando  
deveria ter sido desclassificado por ter no ano de 2018 advertência/notificação. 

 

Onde se lê: 
POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO CONTIDA NO ENVELOPE LACRADO 

INSCRIÇÃO NOME CPF MOTIVO 
45 GUILHERME OZORIO ALVES 169.160.567-03 Não cumpriu o item 2.5.3 alínea B,C e D 

 

* Item 2.5.3 alínea B, C e D do Edital 01/2018. 

 
Leia- se : 

POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO CONTIDA NO ENVELOPE LACRADO 
INSCRIÇÃO NOME CPF DATA DE NASCIMENTO 

45 GUILHERME OZORIO ALVES 169.160.567-03 28-08-1996 

 

* Item 2.5.3 alínea B, C e D do Edital 01/2018. 
 

Marataízes, 06 de Julho de 2018. 

 

Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado 

 

ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal da Defesa Social e Segurança Patrimonial 
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ERRATA DO EDITAL N° 05/2018 - CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO 02/2014 
- CARGO SALVA-VIDAS CADASTRO DE RESERVA PARA DEMONSTRAR INTERESSE EM ASSUMIR AS 
VAGAS QUE VIEREM A SURGIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO EM CONCORDÂNCIA COM O EDITAL 
01/2018 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 29/06/2018. 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SALVA-VIDAS - SEDESSP 01/2018 

 

Onde se lê: 

Aos candidatos que tem o certificado superior a 1(um) ano a contar da conclusão do curso, a estes é 
NECESSÁRIO a apresentação da REVALIDAÇÃO, que pode ser obtida no site do Corpo de Bombeiros - 
CBMES. 

Leia- se: 

Aos candidatos que tem o certificado superior a 1(um) ano a contar da conclusão do curso, a estes é 
NECESSÁRIO a apresentação da REVALIDAÇÃO estando em conformidade com a Norma Técnica 07/2016 
do CBMES que pode ser consultada pelo link 
(https://cb.es.gov.br/Media/CBMES/PDF's/CAT/Normas%20T%C3%A9cnicas/12%20-%20NT%2007-
2016.pdf), o qual todos os concluintes do curso de formação de salva-vidas tem o notório conhecimento por ser 
parte da ementa ministrada no curso, não podendo nenhum candidato alegar o seu desconhecimento, a 
REVALIDAÇÃO pode ser obtida no site do Corpo de Bombeiros-CBMES, pelo link 
(https://cb.es.gov.br/Media/CBMES/PDF's/CEIB/Guarda%20Vidas/GUARDA-
VIDAS%20%20HOMOLOGADOS%20NO%20CBMES%20-%202018.pdf). 

 

Onde se lê: 

As etapas descristas acima são necessárias pois apenas a classificação no concurso público 02/2014 
não garante a contratação imediata, o candidato apenas tem o direito a prioridade na chamada para assumir 
as vagas que vierem a surgir, devendo como todos que vierem a ser contratados em decorrência do Edital 
01/2018 ser aprovados nas etapas descritas, sem ter qualquer candidato tratamento diferenciado dos demais. 

Leia-se: 

As etapas descritas acima são necessárias pois apenas a classificação no concurso público 02/2014 
não garante a contratação imediata, o candidato apenas tem o direito a prioridade na chamada para assumir 
as vagas que vierem a surgir, devendo como todos que vierem a ser contratado em decorrência do Edital 
01/2018 ser aprovado nas etapas descritas, sem ter qualquer candidato tratamento diferenciado dos demais. 

 

Marataízes, 06 de Julho de 2018. 

 

Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado 

 

ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal da Defesa Social e Segurança Patrimonial 
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EDITAL Nº 06/2018 - ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA E MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO 02/2014 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SALVA - VIDAS - SEDESSP 01/2018  

O Município de Marataízes, por intermédio da Comissão Especial instituída 
pela Portaria nº. 15, de 19 de Junho de 2018, TORNA PÚBLICO, que em virtude 
da publicação do DECRETO - E Nº 599, de 03 de junho de 2018 que 
estabeleceu suspensão parcial do expediente dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal Direta, FICA ALTERADO o cronograma do 
Processo Seletivo Simplificado, passando a ser: 

 

ANÁLISE DOS RECURSOS 03/07/2018 Comissão Especial de Processo Seletivo na sede da 
SEDESSP 

RESULTADO DOS RECURSOS 

(Candidatos ref. Edital 02/1018) 
05/07/2018 DIÁRIO OFICIAL DA PREFEITURA EM www. 

marataizes.es.gov.br/diario_oficial 

CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS 
DO CONCURSO PÚBLICO 

02/2014 
05/07/2018 DIÁRIO OFICIAL DA PREFEITURA EM www. 

marataizes.es.gov.br/diario_oficial 

RECURSOS REFERENTE AO EDITAL 
04 / 2018 06, 07 e 08/07/2018 

ENDEREÇO NO SITE DA PREFEITURA de 
MARATAÍZES 

www.marataizes.es.gov.br/diario_oficial

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DOS 
APROVADOS DO CONCURSO 

02/2014 
(ref. 05/208) 

09/07/2018 
E 

10/07/2018 
NA SECRETARIA MUNICIPAL – SEDESSP 

Osvaldo Alves n° 80 

ANÁLISES DOS RECURSOS 
(ref. Edital 04/2018) 11/07/2018 Comissão Especial de Processo Seletivo na sede da 

SEDESSP 
RESULTADO DA  MANIFESTAÇÃO DE 

INTERESSE 
(ref. Edital 05/2018)

11/07/2018 DIÁRIO OFICIAL DA PREFEITURA EM 
www.marataizes.es.gov.br/diario_oficial 

RESULTADO DOS RECURSOS 
(ref. Edital 04/2018) 11/07/2018 DIÁRIO OFICIAL DA PREFEITURA EM 

www.marataizes.es.gov.br/diario_oficial

FORMULAÇÃO DE RECURSOS 
(ref. Edital 05/2018) 

11/07/2018 
A 

12/07/18

ONLINE 
www.marataizes.es.gov.br 

RESULTADO DOS RECURSOS 
(ref. Edital 05/2018) 13/08/2018 DIÁRIO OFICIAL DA PREFEITURA EM www. 

marataizes.es.gov.br/diario_oficial

RESULTADO FINAL 13/08/2018 DIÁRIO OFICIAL DA PREFEITURA EM www. 
marataizes.es.gov.br/diario_oficial

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO 
SELETIVO 13/08/2018 DIÁRIO OFICIAL DA PREFEITURA EM www. 

marataizes.es.gov.br/diario_oficia

 
Marataízes, 06 de Julho de 2018. 

 
Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado 

 
 

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

ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA
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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

EVALDO BATISTA DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

ROBSON SEYR
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

ELIZEU MACHADO ESTEVÃO
Secretário Municipal de Finanças

 CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO
Secretária Municipal de Governo 

ANTÔNIO CARLOS SADER SANT’ANNA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

KELLY FIGUEIREDO SOARES FERNANDES
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

MARCIONES NUNES DE SOUZA 
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

RODRIGO LUIZ TORRES SILVA
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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Av. Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova
CEP 29.345-000 - Marataízes


