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

LEIS

 LEI COMPLEMENTAR Nº  2.042 DE 01 DE ABRIL 
DE 2019

INSTITUI O CÓDIGO SANITÁRIO MUNICIPAL DE 
MARATAÍZES 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:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica instituído o Código Sanitário do Município de 
Marataízes, fundamentado nos princípios expressos na 
Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, na Constituição 
do Estado do Espírito Santo, nas Leis Orgânicas da Saúde 
- Leis Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 
8.142, de 28 de dezembro de 1990, no Código de Defesa 
do Consumidor - Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, no Código de Saúde do Estado de (nome do Estado), 
e na Lei Orgânica do Município de Marataízes.

Art. 2º - Todos os assuntos relacionados com as ações de 
vigilância sanitária serão regidos pelas disposições contidas 
nesta Lei, nas normas técnicas especiais, portarias e 
resoluções, a serem determinadas pela Secretaria Municipal 
de Saúde, respeitadas, no que couber, a Legislação Federal 
e Estadual. 

Art. 3º - Sujeitam-se a presente Lei todos os estabelecimentos 
de saúde e de interesse à  saúde, sejam de caráter privado, 
público ou fi lantrópico, assim como outros locais que 
ofereçam riscos à saúde. 

CAPÍTULO II
COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

Art. 4º - Para os efeitos desta Lei, entende-se por vigilância 
sanitária o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 
da saúde, abrangendo:

I - o controle de bens de consumo que, direta ou 

indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas 
todas as etapas e processos, da produção ao consumo; 
II - o controle da prestação de serviços que se relacionam 
direta ou indiretamente com a saúde.

Art. 5º - Consideram-se como controle sanitário as ações 
desenvolvidas pelas autoridades sanitárias com vistas à 
aprovação de projetos arquitetônicos, ao monitoramento 
da qualidade dos produtos para saúde e de interesse à 
saúde e a verifi cação das condições para o licenciamento 
e funcionamento dos estabelecimentos de saúde e de 
interesse à  saúde, abrangendo:
I – a inspeção e orientação;
II – a fi scalização;
III – a lavratura de termos e autos;
IV – a aplicação de sanções.

Art. 6º - São sujeitos ao controle e fi scalização por parte das 
autoridades sanitárias:
I – drogas, medicamentos, imunobiológicos, insumos 
farmacêuticos e produtos para saúde;
II – sangue, hemocomponentes e hemoderivados;
III – produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumes e 
saneantes;
IV – alimentos, águas envasadas, matérias-primas 
alimentares, artigos e equipamentos destinados a entrar em 
contato com alimentos;
V – produtos tóxicos e radioativos;
VI – estabelecimentos de saúde, de interesse à saúde e 
outros ambientes que ofereçam riscos à saúde, de natureza 
pública e privada;
VII – resíduos sólidos gerados pelos serviços de saúde e de 
interesse à saúde;
VIII – veiculação de propaganda de produtos farmacêuticos 
e outros produtos que possam comprometer a saúde, de 
acordo com as normas federais;
IX – outros produtos, substâncias, aparelhos e equipamentos 
que possam provocar danos à saúde.
§ 1º - Os responsáveis por imóveis, domicílios e 
estabelecimentos comerciais e industriais deverão 
impedir o acúmulo de lixo, entulho, restos de alimentos, 
água empoçada ou qualquer outra condição que propicie 
alimentação, criatório ou abrigo de animais sinantrópicos.
§ 2º - É vedada a criação de animais, no perímetro urbano, 
que pela sua natureza ou quantidade, sejam considerados 
causa de insalubridade, incômodo ou riscos à saúde pública.

Art. 7º- As ações de vigilância sanitária serão executadas 
pelas autoridades sanitárias municipais, que terão livre 
acesso, mediante identifi cação por meio de credencial de 
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fi scal sanitário, aos estabelecimentos e ambientes sujeitos 
ao controle sanitário.
§ 1º - São consideradas autoridades sanitárias para os 
efeitos desta Lei:
I - os profi ssionais da equipe municipal de vigilância sanitária 
investidos na função fi scalizadora;
II – o responsável pelo Serviço Municipal de Vigilância 
Sanitária.
§ 2º– Os estabelecimentos, por seus dirigentes ou prepostos, 
são obrigados a prestar os esclarecimentos necessários 
referentes ao desempenho de suas atribuições legais e a 
exibir, quando exigidos, quaisquer documentos que digam 
respeito ao fi el cumprimento das normas de prevenção à 
saúde.

Art. 8º- Os profi ssionais das equipes de vigilância 
sanitária, investidos das suas funções fi scalizadoras, serão 
competentes para fazer cumprir as leis e regulamentos 
sanitários, expedindo termos e autos, referentes à prevenção 
e controle de bens e serviços sujeitos à vigilância sanitária.
Parágrafo único - O Secretário Municipal de Saúde, 
excepcionalmente, poderá desempenhar funções de 
fi scalização, com as mesmas prerrogativas e atribuições 
conferidas pela presente Lei às autoridades sanitárias.

Art. 9º- Compete à Secretaria Municipal de Saúde, sem 
prejuízo de outras atribuições:
I – promover e participar de todos os meios de educação, 
orientação, controle e execução das ações de vigilância e 
fi scalização sanitária, em todo o território do município;
II – planejar, organizar e executar as ações de promoção 
e proteção à saúde individual e coletiva, por meio dos 
serviços de vigilância sanitária, tendo como base o perfi l 
epidemiológico do município;
III – garantir infraestrutura e recursos humanos adequados 
à execução de ações de vigilância sanitária;
IV – promover capacitação e valorização dos recursos 
humanos existentes na vigilância sanitária, visando 
aumentar a efi ciência das ações e serviços;
V – promover, coordenar, orientar e custear estudos de 
interesse da saúde pública;
VI – assegurar condições adequadas de qualidade na 
produção, comercialização e consumo de bens e serviços 
de interesse à saúde, incluídos procedimentos, métodos e 
técnicas que as afetam; 
VII – assegurar condições adequadas de qualidade para 
prestação de serviços de saúde;
VIII – promover ações visando o controle de fatores de risco 
à saúde;
IX – promover a participação da comunidade nas ações da 
vigilância sanitária;
X – organizar atendimento de reclamações e denúncias;
XI – notifi car e investigar eventos adversos à saúde, de 
que tomar conhecimento ou for cientifi cada por usuários 
ou profi ssionais de saúde, decorrentes do uso ou emprego 
de: medicamentos e drogas; produtos para saúde; 
cosméticos e perfumes; saneantes; agrotóxicos; alimentos 
industrializados; e outros produtos defi nidos por legislação 
sanitária.

CAPÍTULO III
DO ALVARÁ SANITÁRIO

Art. 10 - Os estabelecimentos sujeitos ao controle e à 
fi scalização sanitária somente funcionarão mediante Alvará 
Sanitário expedido pelo órgão de vigilância sanitária, 

com validade por um ano a contar da data de expedição, 
renovável por períodos iguais e sucessivos.
§ 1º - A concessão ou renovação do Alvará Sanitário 
será condicionado ao cumprimento de requisitos técnicos 
referentes às instalações, aos produtos, máquinas, 
equipamentos, normas e rotinas do estabelecimento, 
comprovados pela autoridade sanitária competente.
§ 2º - A Alvará Sanitário poderá, a qualquer tempo, 
ser suspenso, cassado ou cancelado, no interesse da 
saúde pública, sendo assegurado ao proprietário do 
estabelecimento o exercício do direito de defesa e do 
contraditório, em processo administrativo instaurado pelo 
órgão sanitário competente.
§ 3º - A Secretaria Municipal de Saúde, através de 
Regulamentos Técnicos específi cos, e tendo em vista o 
ramo de atividades desenvolvidas, poderá exigir a Alvará 
Sanitário para o funcionamento de outros estabelecimentos 
não previstos nesta Lei.
§ 4º - Todo estabelecimento deve comunicar formalmente 
ao órgão que emitiu o respectivo Alvará Sanitário qualquer 
alteração e/ou encerramento de suas atividades.
§ 5º - A Alvará Sanitário será emitido, específi ca e 
independente, para:
I – cada estabelecimento, de acordo com a atividade e/ou 
serviço exercido, ainda que exista mais de uma unidade na 
mesma localidade;
II – cada atividade e/ou serviço desenvolvido na unidade do 
estabelecimento, de acordo com a legislação; 
III – cada atividade e/ou serviço terceirizado existente na 
unidade do estabelecimento, de acordo com a legislação.

Art. 11 - Os vendedores ambulantes de produtos de interesse 
da saúde pública, também serão objeto de fi scalização pela 
Vigilância Sanitária, estando sujeitos ao pagamento de taxa 
para emissão de Alvará Sanitário de Temporada.
Parágrafo único - Os vendedores ambulantes serão 
identifi cados pela Vigilância Sanitária Municipal com o selo 
de monitoramento anual.

CAPÍTULO IV
DAS TAXAS

Art. 12 – As ações de vigilância sanitária executados pelo 
órgão correspondente da Secretaria Municipal da Saúde 
ensejarão a cobrança da Taxa de Vigilância Sanitária, a ser 
regulamentada em Decreto.

Art. 13 – Os valores das Taxas de Vigilância Sanitária e 
das multas em virtude do exercício das ações de vigilância 
sanitária serão recolhidos aos cofres públicos do município, 
creditados ao Fundo Municipal de Saúde, revertidos 
exclusivamente para o Serviço Municipal de Vigilância 
Sanitária. 

Art. 14 – Os valores recolhidos, mencionados no artigo 
anterior, serão destinados ao custeio e à manutenção da 
estrutura do Serviço Municipal de Vigilância Sanitária, 
incluindo o pagamento de incentivo fi nanceiro a força de 
trabalho da equipe.

Art. 15 - São isentos da Taxa de Vigilância Sanitária:
I - órgãos da administração direta, autarquias e fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
II - associações, fundações, entidades de caráter 
benefi cente, fi lantrópico, caritativo ou religioso que não 
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remunerem seus dirigentes, não distribuam lucros a 
qualquer título e apliquem seus recursos na manutenção e 
desenvolvimento dos objetivos sociais;
III – outras pessoas jurídicas que a Lei assim determinar.
Parágrafo único - A isenção da Taxa de Vigilância Sanitária 
não dispensa a obrigatoriedade do cumprimento das 
exigências contidas nas normas legais e regulamentares, 
bem como a necessidade do requerimento do Alvará 
Sanitário Anual e de temporada.

CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

Seção I
Fiscalização dos Estabelecimentos de Saúde

Art. 16 - Sujeitam-se ao controle e à fi scalização sanitária 
os estabelecimentos de saúde.

Art. 17 - Para os efeitos desta Lei, consideram-se 
estabelecimentos de saúde:
I- hospitais;
II- clínicas médicas de diagnóstico por imagem, 
odontológicas, veterinárias e congêneres;
III- consultório médico, odontológico, fi sioterápicos, 
veterinários e congêneres;
IV- laboratório de análises clínicas patológicas e 
bromatológicas, e congêneres;
V- hemocentros, bancos de sangue e agências 
transfuncionais e congêneres;
VI- banco de leite humano, olhos, órgãos e congêneres;
VII- laboratórios e ofi cinas e órteses e próteses odontológicas, 
ortopédicas e congêneres;
VIII- institutos e clínicas de beleza, estética, ginástica e 
congêneres;
IX- clube sociais, estabelecimentos balneários, colônias de 
férias e congêneres;
X- hotéis, motéis, pensões, dormitórios e congêneres;
XI- casas e clínicas de repouso, psiquiátricas, geriátricas, 
de toxicomanias, de indigentes e congêneres;
XII- casas de artigo cirúrgicos, ortopédicos, odontológicos 
e congêneres;
XIII- casas que industrializem e comercializem lentes 
oftálmicas e de contato e congêneres;
XIV- creches, escolas, orfanatos e congêneres;
XV- unidade médico sanitárias;
XVI- farmácias, drogarias, distribuidoras de medicamentos, 
ervanários e congêneres;
XVII- delegacias e congêneres;
XVIII- teatros, parques de diversão, cinemas, circos e 
congêneres;
XIX- bares, restaurantes e congêneres;
XX- comércio ambulante de alimentos;
XXI- açougues, peixarias e congêneres;
XXII- comunidades terapêuticas;
XXIII- estabelecimentos que prestam serviços de 
desratização, desensetização e congêneres;
XXIV- estabelecimentos que comercializem gêneros 
alimentícios de qualquer espécie;
XXV- outros serviços e estabelecimentos que interessem à 
saúde da população.
Parágrafo único - Os estabelecimentos a que se referem o 
artigo anterior deverão ser mantidos em perfeitas condições 
de higiene e limpeza, organizados de modo a não possibilitar 
a existência de focos de insalubridade em seu ambiente 
interno e externo e deverão ser objeto de controle integrado 

de pragas e manutenções periódicas. 

Art. 18 - Os estabelecimentos de saúde deverão adotar 
normas e procedimentos visando o controle de infecção 
relacionada à assistência à saúde.
Parágrafo único. É responsabilidade pessoal dos 
profi ssionais de saúde o controle de infecção em seus 
ambientes de trabalho.

Art. 19 - Os estabelecimentos de saúde e os veículos para 
transporte de pacientes deverão ser mantidos em rigorosas 
condições de higiene, devendo ser observadas as normas 
de controle de infecção estipuladas na legislação sanitária.

Art. 20 - Os estabelecimentos de saúde deverão adotar 
procedimentos adequados na geração, acondicionamento, 
fl uxo, transporte, armazenamento, e demais questões 
relacionadas a resíduos de serviços de saúde, conforme 
legislação sanitária.

Art. 21 - Os estabelecimentos de saúde deverão possuir 
condições adequadas para o exercício da atividade 
profi ssional na prática de ações que visem à proteção, 
promoção, preservação e recuperação da saúde.
Parágrafo único - Estes estabelecimentos deverão possuir 
instalações, equipamentos, instrumentais, utensílios e 
materiais de consumo indispensáveis e condizentes com 
suas fi nalidades e em perfeito estado de conservação e 
funcionamento, de acordo com normas técnicas específi cas.

Art. 22 - Os estabelecimentos de saúde deverão possuir 
quadro de recursos humanos legalmente habilitados, em 
número adequado à demanda e às atividades desenvolvidas.

Seção II
Fiscalização dos Estabelecimentos de Interesse à 
Saúde

Art. 23 - Para os efeitos desta Lei, consideram-se 
estabelecimentos de interesse à saúde:
I – barbearias, salões de beleza, pedicures, manicures, 
massagens, estabelecimentos esportivos (ginástica, 
natação, academias de artes marciais e outros), escolas, 
creches, tatuagens, piercings, cemitérios, necrotérios, 
funerárias, piscinas de uso coletivo, hotéis, motéis, 
pousadas, instituições de longa permanência para idosos, 
dependentes químicos e outros;
II – os que extraem, produzem, fabricam, transformam, 
preparam, manipulam, purifi cam, fracionam, embalam, 
reembalam, importam, exportam, armazenam, expedem, 
transportam, compram, vendem, dispensam, cedem ou 
usam os produtos mencionados no art. 6º; 
III – os laboratórios de pesquisa, de análise de produtos 
alimentícios, água, medicamentos e produtos para saúde 
e de controle de qualidade de produtos, equipamentos e 
utensílios de interesse à saúde;
IV –os que prestam serviços de desratização e desinsetização 
de ambientes domiciliares, públicos e coletivos;
V – os que degradam o meio ambiente por meio de resíduos 
contaminantes e os que contribuem para criar ambiente 
insalubre ao ser humano ou propício ao desenvolvimento 
de animais sinantrópicos;
VI - outros estabelecimentos cuja atividade possa, direta 
ou indiretamente, provocar danos ou agravos à saúde 
individual ou coletiva.
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Parágrafo único - Os estabelecimentos referidos neste 
artigo deverão ser mantidos em perfeitas condições de 
higiene e limpeza, organizados de modo a não possibilitar 
a existência de focos de insalubridade em seu ambiente 
interno e externo e deverão ser objeto de controle integrado 
de pragas urbanas e manutenções periódicas.

Seção III
Fiscalização de Produtos

Art. 24 – Todo produto destinado ao consumo humano 
comercializado e/ou produzido no município, estará sujeito 
à fi scalização sanitária municipal, respeitando os termos 
desta Lei e a legislação federal e estadual, no que couber.

Art. 25 – O controle sanitário a que estão sujeitos os produtos 
de interesse da saúde compreende todas as etapas e 
processos, desde a sua produção até sua utilização e/ou 
consumo.

Art. 26 – No controle e fi scalização dos produtos de interesse 
da saúde serão observados os padrões de identidade, 
qualidade e segurança defi nidos por legislação específi ca. 
§ 1º - A autoridade sanitária fará, sempre que considerar 
necessário, coleta de amostras do produto, para efeito de 
análise.
§ 2º - Os procedimentos para coleta e análise de amostras 
serão defi nidos em normas técnicas específi cas.
§ 3º - A amostra do produto considerado suspeito deverá 
ser encaminhada ao laboratório ofi cial, para análise fi scal.

Art. 27 – É proibido qualquer procedimento de manipulação, 
benefi ciamento ou fabrico de produtos que concorram para 
adulteração, falsifi cação, alteração, fraude ou perda de 
qualidade dos produtos de interesse da saúde.

CAPÍTULO VI
PENALIDADES E INFRAÇÕES SANITÁRIAS

Seção I
Normas Gerais

Art. 28 - Considera-se infração sanitária a desobediência 
ao disposto nesta Lei, nas leis federais, estaduais e nas 
demais normas legais e regulamentares, que de qualquer 
forma, destinem-se à proteção, promoção, preservação e 
recuperação da saúde.

Art. 29- Responderá pela infração sanitária a pessoa 
física ou jurídica que, por ação ou omissão, lhe deu causa, 
concorreu para sua prática ou dela se benefi ciou.
§ 1º - Para fi ns deste artigo, considera-se causa a ação ou 
omissão sem a qual a infração sanitária não teria ocorrido.
§ 2º - Exclui a imputação de infração a causa decorrente 
de força maior ou proveniente de eventos naturais ou 
circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar avaria, 
deterioração ou alteração de equipamentos, produtos e 
serviços de interesse à saúde. 

Art. 30 - Os fabricantes e fornecedores de equipamentos, 
produtos e serviços de interesse à saúde respondem 
solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que 
os tornem impróprios ou inadequados para o consumo e/ou 
utilização.

Art. 31 - Na apuração das infrações sanitárias, a autoridade 
sanitária, poderá a seu critério, comunicar o fato:
I – à autoridade policial e ao Ministério Público, nos casos 
que possam confi gurar ilícitos penais;
II - aos conselhos profi ssionais, nos casos que possam 
confi gurar violação aos códigos de ética profi ssional.

Seção II
Das Penalidades

Art. 32 - As infrações sanitárias, sem prejuízo das sanções 
de natureza civil ou penal cabíveis, serão punidas, alternativa 
ou cumulativamente, com as seguintes penalidades:
I – advertência;
II – multa;
III – apreensão de produtos, equipamentos, utensílios, 
recipientes e matérias-primas;
IV – apreensão de animais;
V –suspensão de venda e/ou fabricação de produtos, 
equipamentos, utensílios e recipientes;
VI – inutilização de produtos, equipamentos, utensílios, 
recipientes, matérias-primas e insumos;
VII – interdição parcial ou total de estabelecimento, seções, 
dependências, obras, veículos, utensílios, recipientes, 
máquinas, produtos e equipamentos;
VIII – suspensão e/ou proibição de propaganda e/ou 
publicidade;
IX – cancelamento do Alvará Sanitário Municipal;
X – imposição de mensagem retifi cadora;
XI – cancelamento da notifi cação de produto alimentício.
XII – penalidades educativas;
§ 1º– Aplicada a penalidade de inutilização, o infrator deverá 
cumpri-la, arcando com seus custos, no prazo determinado 
pela autoridade sanitária, respeitando a legislação e 
apresentando o respectivo comprovante.
§ 2º– Aplicada a penalidade de interdição, essa vigerá até 
que o infrator cumpra as medidas exigidas pela legislação 
sanitária, solicite a realização de nova inspeção sanitária e 
que a autoridade julgadora se manifeste sobre o pleito de 
desinterdição de maneira fundamentada.
§ 3.º - Entende-se por penalidade educativa ações de 
divulgação de assuntos de interesse sanitário, nos diversos 
meios de comunicação, a critério da autoridade de sanitária 
julgadora. 

Art. 33 - A pena de multa consiste no pagamento em 
moeda corrente no país, variável segundo a classifi cação 
das infrações constantes do art. 37º, conforme os seguintes 
limites:
I - nas infrações leves, de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 
1.000,00 (um mil reais);
II - nas infrações graves, de R$ 1.001,00 (um mil e um reais) 
a R$ 3.000,00 (três mil reais);
III - nas infrações gravíssimas, de R$ 3.001,00 (três mil e 
um reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único - As multas previstas neste artigo serão 
aplicadas em dobro em caso de reincidência e reincidência 
específi ca.

Art. 34 - Para imposição da pena e a sua graduação, a 
autoridade sanitária levará em conta:
I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;
II – a gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências 
para a saúde pública;
III – os antecedentes do autuado quanto ao descumprimento 
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da legislação sanitária;
IV – a capacidade econômica do autuado;
V – os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
§ 1.º - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e 
agravantes, a autoridade sanitária levará em consideração 
as que sejam preponderantes. 
§ 2.º -  Os valores arrecadados em virtude de multas pagas 
pelos infratores serão revertidas para as ações de Vigilância 
Sanitária.

Art. 35 - São circunstâncias atenuantes:
I – ser primário o autuado;
II – não ter sido a ação do autuado fundamental para a 
ocorrência do evento;
III – procurar o autuado, espontaneamente, durante o 
processo administrativo sanitário, reparar ou minorar as 
conseqüências do ato lesivo à saúde pública que lhe foi 
imputado. 
Parágrafo único - Considera-se, para efeito desta Lei, 
infrator primário a pessoa física ou jurídica que não tiver 
sido condenada em processo administrativo sanitário nos 5 
(cinco) anos anteriores à prática da infração em julgamento.

Art. 36 - São circunstâncias agravantes:
I – ser o autuado reincidente;
II – ter o autuado cometido a infração para obter vantagem 
pecuniária decorrente de ação ou omissão em desrespeito 
à legislação sanitária;
III – ter o autuado coagido outrem para a execução material 
da infração;
IV – ter a infração conseqüências calamitosas à saúde 
pública;
V – ter o autuado deixado de adotar providências de sua 
responsabilidade para evitar ou sanar a situação que 
caracterizou a infração;
VI – ter o autuado agido com dolo, ainda que eventual, 
fraude ou má-fé;
VII – ter o autuado praticado a infração que envolva a 
produção em larga escala.
VIII – ter o autuado difi cultado a ação da Equipe da VISA, 
ou ter se recusado a assinar notifi cação ou auto de infração;
IX – o desrespeito ou desacato à autoridade Sanitária, em 
razão das suas atribuições legais.

Art. 37 - As infrações sanitárias classifi cam-se em:
I – leves, quando o autuado for benefi ciado por circunstância 
atenuante;
II – graves, quando for verifi cada uma circunstância 
agravante;
III – gravíssimas:
a) quando existirem duas ou mais circunstâncias agravantes; 
b) quando a infração tiver conseqüências danosas à saúde 
pública;
c) quando ocorrer reincidência específi ca.
Parágrafo único - Considera-se reincidência específi ca a 
repetição pelo autuado da mesma infração pela qual já foi 
condenado.

Art. 38 - As multas impostas em razão da infração sanitária 
sofrerão redução de 20% (vinte por cento), caso o pagamento 
seja efetuado no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data 
em que o infrator for notifi cado da decisão que lhe imputou 
a referida penalidade.

Art. 39 - O pagamento da multa, em qualquer circunstância, 

implicará a desistência tácita de recurso em relação à sua 
aplicação, permanecendo o processo administrativo em 
relação às demais penalidades eventualmente aplicadas 
cumulativamente.

Art. 40 - Quando aplicada pena de multa e não houver 
interposição de recurso no prazo legal, a decisão do auto 
de infração será publicada nos meios ofi ciais e em seguida  
encaminhada ao infrator via correios, em caso de multa, o 
mesmo deverá recolhê-la no prazo de 30 (trinta) dias, na 
forma da alínea “a” do inciso I do artigo 95º, sob pena de 
inscrição na divida ativa municipal.
 
Art. 41 - Nos casos de risco sanitário iminente, a autoridade 
sanitária poderá determinar de imediato, sem a necessidade 
de prévia manifestação do interessado, a apreensão 
e interdição de produtos, equipamentos, utensílios, 
recipientes, matérias-primas, insumos, estabelecimentos, 
seções, dependências, obras, veículos, máquinas, 
assim como a suspensão de vendas, atividades e outras 
providências  acauteladoras, as quais não confi gurarão 
aplicação de penalidade sanitária, mas sim o regular 
exercício das prerrogativas da administração pública.
§ 1º - Concomitante às medidas acauteladoras previstas no 
caput deste artigo, a autoridade sanitária deverá lavrar auto 
de infração.
§ 2º - As medidas acauteladoras previstas neste artigo 
durarão no máximo 90 (noventa) dias.

Seção III
Das Infrações Sanitárias

Art. 42 - Construir, instalar ou fazer funcionar, em qualquer 
parte do território municipal, laboratórios de produção de 
medicamentos, drogas, insumos, cosméticos, produtos de 
higiene, dietéticos, produtos para a saúde, ou quaisquer 
outros estabelecimentos que fabriquem alimentos, aditivos 
para alimentos, bebidas, embalagens, saneantes e demais 
produtos que interessem à saúde pública, sem registro, 
Alvará Sanitário, autorização do órgão sanitário competente 
ou contrariando as normas legais pertinentes: 
Pena –advertência, apreensão de produtos, equipamentos, 
utensílios, recipientes e matérias-primas ou interdição 
de estabelecimento, seções, dependências, obras, 
veículos, utensílios, recipientes, produtos e equipamentos, 
cancelamento de Alvará Sanitário e/ou multa, e penalidades 
educativas.

Art. 43 - Construir, instalar ou fazer funcionar hospitais, 
postos ou casas de saúde, clínicas em geral, casas de 
repouso, serviços ou unidades de saúde, estabelecimentos 
ou organizações afi ns, que se dediquem à promoção, 
proteção e recuperação da saúde, sem Alvará Sanitário, 
autorização do órgão sanitário competente ou contrariando 
normas legais e regulamentares pertinentes:
Pena – advertência, apreensão de produtos, equipamentos, 
utensílios, recipientes e matérias-primas ou interdição 
de estabelecimento, seções, dependências, obras, 
veículos, utensílios, recipientes, produtos e equipamentos, 
cancelamento de Alvará Sanitário e/ou multa e penalidades 
educativas.

Art. 44 - Instalar ou manter em funcionamento consultórios 
médicos, odontológicos e estabelecimentos de pesquisas 
clínicas, clínicas de hemodiálise, serviços hemoterápicos, 
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bancos de leite humano, de olhos e estabelecimentos 
de atividades afi ns, institutos de esteticismo, ginástica, 
fi sioterapia e de recuperação, balneários, estâncias 
hidrominerais, termais, de repouso, e congêneres, gabinetes 
ou serviços que utilizem aparelhos e equipamentos 
geradores de raios X, substâncias radioativas, ou radiações 
ionizantes e outras, laboratórios, ofi cinas e serviços de 
ótica, de aparelhos ou materiais óticos, de prótese dentária, 
de aparelhos ou materiais para uso odontológico, sem 
Alvará Sanitário, autorização do órgão sanitário competente 
ou contrariando o disposto nas demais normas legais e 
regulamentares pertinentes:
Pena – advertência, apreensão de produtos, equipamentos, 
utensílios, recipientes e matérias-primas ou interdição 
de estabelecimento, seções, dependências, obras, 
veículos, utensílios, recipientes, produtos e equipamentos, 
cancelamento de Alvará Sanitário e/ou multa e penalidades 
educativas.

Art. 45 - Explorar atividades comerciais, industriais, 
ou fi lantrópicas relacionadas à saúde, com ou sem a 
participação de agentes que exerçam profi ssões ou 
ocupações técnicas e auxiliares relacionadas com a saúde, 
sem Alvará Sanitário, autorização do órgão sanitário 
competente ou contrariando o disposto nas demais normas 
legais e regulamentares pertinentes:
Pena – advertência, apreensão de produtos, equipamentos, 
utensílios, recipientes e matérias-primas ou interdição 
de estabelecimento, seções, dependências, obras, 
veículos, utensílios, recipientes, produtos e equipamentos, 
cancelamento de Alvará Sanitário e/ou multa e penalidades 
educativas.

Art. 46 - Extrair, produzir, fabricar, transformar, reutilizar, 
preparar, manipular, purifi car, fracionar, embalar ou 
reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir, 
transportar, comprar, vender, ceder ou usar alimentos, 
produtos alimentícios, medicamentos, drogas, insumos 
farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos, 
produtos para a saúde, embalagens, recipientes, saneantes, 
utensílios e aparelhos que interessem à saúde pública ou 
individual, sem registro, Alvará Sanitário, autorização do 
órgão sanitário competente ou contrariando o disposto na 
legislação sanitária pertinente:
Pena – advertência, apreensão e inutilização de produtos, 
equipamentos, utensílios, embalagens, recipientes e 
matérias-primas ou interdição de estabelecimento, seções, 
dependências, obras, veículos, utensílios, recipientes, 
produtos e equipamentos, cancelamento de Alvará Sanitário 
e/ou multa e penalidades educativas.

Art. 47 - Fazer veicular propaganda de produtos e serviços 
sujeitos à vigilância sanitária contrariando o disposto na 
legislação sanitária pertinente:
Pena - advertência, proibição de propaganda, suspensão de 
venda, imposição de mensagem retifi cadora, suspensão de 
propaganda e publicidade e multa e penalidades educativas.

Art. 48 - Deixar, aquele que tiver o dever legal de fazê-lo, 
de notifi car doença ou zoonose transmissível ao homem, 
de acordo com o que disponham as normas legais ou 
regulamentares vigentes:
Pena – advertência e/ou multa e penalidades educativas.

Art. 49 - Impedir ou difi cultar a aplicação de medidas 

sanitárias relativas às doenças transmissíveis, zoonoses e 
quaisquer outras, além do sacrifício de animais domésticos 
considerados perigosos pelas autoridades sanitárias:
Pena –advertência e/ou multa e penalidades educativas.

Art. 50 - Reter atestado de vacinação obrigatória, deixar 
de executar, difi cultar ou opor-se à execução de medidas 
sanitárias que visem à prevenção de doenças transmissíveis 
e sua disseminação, à preservação e à manutenção da 
saúde:
Pena – advertência, interdição de estabelecimento, 
seções, dependências, utensílios, recipientes, produtos 
e equipamentos, cancelamento de Alvará Sanitário e/ou 
multa e penalidades educativas.

Art. 51 - Aviar receita em desacordo com prescrições 
médicas ou determinação expressa em lei e normas 
regulamentares:
Pena – advertência, interdição de estabelecimento, 
cancelamento da Alvará Sanitário e/ou multa e penalidades 
educativas.

Art. 52 - Fornecer, vender ou praticar atos de comércio em 
relação a medicamentos, drogas e produtos para a saúde 
cuja venda e uso dependam de prescrição médica, sem 
observância dessa exigência e contrariando as normas 
legais e regulamentares:
Pena – advertência, interdição de estabelecimento, 
cancelamento da Alvará Sanitário e/ou multa e penalidades 
educativas.

Art. 53 - Retirar ou aplicar sangue, hemocomponentes, 
hemoderivados, proceder a operações de plasmaferese, ou 
desenvolver outras atividades hemoterápicas, contrariando 
normas legais e regulamentares:
Pena – advertência, interdição de estabelecimento, 
seções, dependências, veículos, equipamentos e produtos, 
inutilização, cancelamento da Alvará Sanitário e/ou multa e 
penalidades educativas.

Art. 54 - Exportar sangue e seus derivados, placentas, 
órgãos, glândulas ou hormônios, bem como quaisquer 
substâncias ou partes do corpo humano, ou utilizá-los 
contrariando as disposições legais e regulamentares:
Pena – advertência, interdição de estabelecimento, 
seções, dependências, veículos, equipamentos e produtos, 
inutilização, cancelamento da Alvará Sanitário e/ou multa e 
penalidades educativas.

Art. 55 - Rotular alimentos, produtos alimentícios, bebidas, 
medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos 
dietéticos, de higiene, cosméticos, perfumes, produtos 
para saúde, saneantes, de correção estética e quaisquer 
outros de interesse à saúde, contrariando as normas legais 
e regulamentares:
Pena –advertência, interdição, apreensão e inutilização e/
ou multa e penalidades educativas.

Art. 56 - Alterar o processo de fabricação de produtos sujeitos 
à vigilância sanitária, modifi car os seus componentes 
básicos, nome, e demais elementos objeto do registro, sem 
a necessária autorização do órgão sanitário competente:
Pena – advertência, interdição, apreensão e inutilização, 
cancelamento da Alvará Sanitário e/ou multa e penalidades 
educativas.
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Art. 57 - Reaproveitar vasilhames de saneantes, seus 
congêneres e de outros produtos nocivos à saúde, no 
envasilhamento de alimentos, bebidas, refrigerantes, 
produtos dietéticos, medicamentos, drogas, produtos 
de higiene, cosméticos, perfumes e quaisquer outros de 
interesse à saúde:
Pena - advertência, apreensão e inutilização, interdição de 
estabelecimento, cancelamento de Alvará Sanitário e/ou 
multa e penalidades educativas.

Art. 58 - Importar ou exportar, expor à venda ou entregar 
ao consumo produtos de interesse da saúde cujo prazo de 
validade tenha se expirado, apor-lhes novas datas depois 
de expirado o prazo, ou sem data de validade legível:
Pena - advertência, apreensão e inutilização, interdição de 
estabelecimento, cancelamento de Alvará Sanitário e/ou 
multa e penalidades educativas.

Art. 59 - Produzir, comercializar, embalar, manipular, 
fracionar produtos sujeitos à vigilância sanitária sem a 
assistência de responsável técnico, legalmente habilitado.
Pena – advertência, apreensão e inutilização, interdição de 
estabelecimento, cancelamento de Alvará Sanitário e/ou 
multa  e penalidades educativas.

Art. 60 - Construir, reformar ou adequar estabelecimentos 
sujeitos à vigilância sanitária sem a prévia aprovação do 
projeto pelo órgão sanitário competente.
Pena – advertência, interdição e/ou multa e penalidades 
educativas.

Art. 61 - Utilizar, na preparação de hormônios, órgãos 
de animais doentes, estafados ou emagrecidos ou que 
apresentem sinais de decomposição no momento de serem 
manipulados:
Pena – advertência, apreensão e inutilização, suspensão 
de vendas, interdição de estabelecimento, cancelamento de 
Alvará Sanitário e/ou multa e penalidades educativas.

Art. 62 - Comercializar produtos biológicos, imunoterápicos 
e outros de interesse à saúde que exijam cuidados especiais 
de conservação, preparação, expedição, ou transporte, sem 
observância das condições necessárias à sua preservação:
Pena – advertência, apreensão e inutilização, suspensão 
de vendas, interdição de estabelecimento, cancelamento de 
Alvará Sanitário e/ou multa e penalidades educativas.

Art. 63 - Executar serviços de desratização, desinsetização, 
desinfestação e imunização de ambientes e produtos 
e/ou aplicar métodos contrariando as normas legais e 
regulamentares. 
Pena – advertência, apreensão e inutilização, interdição de 
estabelecimento, cancelamento de Alvará Sanitário e/ou 
multa e penalidades educativas.

Art. 64 - Descumprir normas legais e regulamentares, 
medidas, formalidades e outras exigências sanitárias 
relativas ao transporte de produtos sujeitos à vigilância 
sanitária e de pacientes.
Pena – advertência, interdição e/ou multa e penalidades 
educativas.

Art. 65 - Descumprir normas legais e regulamentares 
relativas a imóveis e/ou manter condições que contribuam 
para a proliferação de roedores, vetores e animais 

sinantrópicos que possam confi gurar risco sanitário:
Pena – advertência, interdição, cancelamento de Alvará 
Sanitário e/ou multa e penalidades educativas.

Art. 66 - Atribuir encargos relacionados com a promoção, 
proteção e recuperação da saúde a pessoas sem a 
necessária habilitação legal:
Pena – interdição, apreensão, e/ou multa e penalidades 
educativas.

Art. 67 - Proceder à cremação de cadáveres, ou utilizá-los, 
contrariando as normas sanitárias pertinentes:
Pena –advertência, interdição e/ou multa e penalidades 
educativas.

Art. 68 - Fraudar, falsifi car ou adulterar alimentos, inclusive 
bebidas, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, 
produtos para a saúde, cosméticos, produtos de higiene, 
dietéticos, saneantes e quaisquer outros que interessem à 
saúde pública:
Pena – advertência, apreensão e inutilização, suspensão 
de venda e/ou fabricação do produto, interdição parcial ou 
total do estabelecimento, cancelamento da Alvará Sanitário 
e/ou multa e penalidades educativas.

Art. 69 - Transgredir outras normas legais e regulamentares 
destinadas à proteção da saúde:
Pena - advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição 
do produto, suspensão de venda e/ou fabricação do produto, 
interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento 
da Alvará Sanitário, proibição de propaganda, imposição 
de mensagem retifi cadora, suspensão de propaganda e 
publicidade e/ou multa e penalidades educativas.

Art. 70 - Produzir, comercializar ou entregar ao consumo 
humano sal refi nado, moído ou granulado, que não contenha 
iodo na proporção estabelecida pelo órgão competente:
Pena – advertência, apreensão e interdição do produto, 
suspensão devenda e/ou fabricação do produto, interdição 
parcial ou total do estabelecimento, cancelamento da Alvará 
Sanitário e/ou multa e penalidades educativas.

Art. 71 - Descumprir atos emanados pela autoridade 
sanitária competente, como notifi cações, autos de infração 
e penalidades, visando à aplicação das normas legais e 
regulamentares pertinentes: 
Pena - advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição 
do produto, suspensão de venda e/ou fabricação do produto, 
interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento 
da Alvará Sanitário, proibição de propaganda, imposição 
de mensagem retifi cadora, suspensão de propaganda e 
publicidade e/ou multa e penalidades educativas.

Art. 72 - Descumprir normas legais e regulamentares, 
medidas, formalidades, outras exigências sanitárias 
relacionadas à importação ou exportação de matérias-
primas ou produtos sujeitos à vigilância sanitária:
Pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição 
parcial ou total do estabelecimento, cancelamento da Alvará 
Sanitário, e/ou multa e penalidades educativas.

Art. 73 - Descumprimento de normas legais e 
regulamentares, medidas, formalidades, outras exigências 
sanitárias relacionadas a estabelecimentos e boas práticas 
de fabricação de matérias-primas e de produtos sujeitos à 
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vigilância sanitária:
Pena – advertência, apreensão, inutilização, interdição, 
cancelamento da Alvará Sanitário e/ou multa e penalidades 
educativas.

Art. 74 - Proceder a qualquer mudança de estabelecimento 
de armazenagem de produtos, matérias-primas, insumos, 
equipamentos, produtos para a saúde e quaisquer outros sob 
interdição, sem autorização do órgão sanitário competente:
Pena – advertência, apreensão, inutilização, interdição, 
cancelamento da Alvará Sanitário e/ou multa e penalidades 
educativas.

Art. 75 - Proceder à comercialização de produtos, matérias-
primas, insumos, equipamentos, produtos para a saúde e 
quaisquer outros sob interdição:
Pena – advertência, apreensão, inutilização, interdição, 
cancelamento da Alvará Sanitário e/ou multa e penalidades 
educativas.

Art. 76 - Deixar de garantir, em estabelecimentos 
destinados à armazenagem e/ou distribuição de produtos 
sujeitos à vigilância sanitária, a manutenção dos padrões 
de identidade e qualidade de produtos, matérias-primas, 
insumos, equipamentos, produtos para a saúde e quaisquer 
outros sob interdição, aguardando inspeção física ou a 
realização de diligências requeridas pelas autoridades 
sanitárias competentes:
Pena – advertência, apreensão, inutilização, interdição, 
cancelamento da Alvará Sanitário e/ou multa e penalidades 
educativas.

Art. 77 - Deixar de comunicar ao órgão de vigilância 
sanitária competente a interrupção, suspensão ou redução 
da fabricação ou da distribuição dos medicamentos de 
tarja vermelha, de uso continuado ou essencial à saúde do 
indivíduo, ou de tarja preta, provocando o desabastecimento 
do mercado:
Pena – advertência, interdição total ou parcial do 
estabelecimento, cancelamento da Alvará Sanitário e/ou 
multa e penalidades educativas.

Art. 78 – Deixar de adotar medidas necessárias ao controle 
de animais sinantrópicos.
Pena – advertência, multa e penalidades educativas. 

Art. 79 – As infrações às disposições legais e regulamentares 
de ordem sanitária prescrevem em 05 (cinco) anos.
Parágrafo único – a prescrição interrompe-se pela 
notifi cação, ou outro ato da autoridade competente, que 
objetive a sua apuração e conseqüente imposição de pena. 

CAPÍTULO VII
NOTIFICAÇÃO

Art. 80 - A autoridade sanitária lavrará termo de notifi cação 
ao inspecionado para o cumprimento das adequações 
necessárias, com indicação da disposição legal ou 
regulamentar pertinente, devendo conter a identifi cação 
completa do inspecionado.

§ 1º - Quando lavrada a notifi cação, o prazo concedido para 
o cumprimento das exigências nele contidas será de até 
30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por no máximo 60 
(sessenta) dias, a critério da autoridade sanitária, caso seja 

requerido pelo interessado.
§ 2.º- Decorrido o prazo concedido e não sendo atendida 
a notifi cação, será lavrado auto de infração e instaurado 
processo administrativo sanitário.

CAPÍTULO VIII
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO

Seção I
Normas Gerais

Art. 81 - O processo administrativo sanitário é destinado 
a apurar a responsabilidade por infrações das disposições 
desta Lei e demais normas legais e regulamentares 
destinadas à promoção, proteção e recuperação da 
saúde, sendo iniciado com a lavratura de auto de infração, 
assegurando-se ao autuado o devido processo legal, a 
ampla defesa e o contraditório, observado o rito e os prazos 
estabelecidos nesta Lei. 

Art. 82 - Constatada a infração sanitária, a autoridade 
sanitária, no exercício da ação fi scalizadora, lavrará o auto 
de infração sanitária, no local em que essa for verifi cada ou 
na sede da vigilância sanitária, dentro de prazo de até 48h, 
o qual deverá conter:
I – nome do autuado ou responsável, seu domicílio e 
residência, bem como outros elementos necessários a sua 
qualifi cação e identidade civil;
II – local, data e hora da verifi cação da infração;
III – descrição da infração e menção do dispositivo legal ou 
regulamentar transgredido;
IV – penalidade a que está sujeito o autuado e o respectivo 
preceito legal que autoriza sua imposição;
V – ciência, pelo autuado, de que responderá pelo fato 
constatado em processo administrativo sanitário;
VI – assinatura do servidor autuante;
VII - assinatura do autuado, ou na sua ausência ou recusa, 
menção pelo servidor autuante, e a assinatura de duas 
testemunhas, quando possível;
VIII – prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa 
ou de impugnação do auto de infração.
§ 1º - Ao autuado é facultada vista ao processo a qualquer 
tempo, no órgão sanitário, podendo requerer, a suas 
expensas, cópias das peças que instruem o feito.
§ 2º - O prazo previsto no parágrafo anterior poderá ser 
prorrogado, em casos excepcionais, por no máximo mais 
60 (sessenta) dias, a critério da autoridade sanitária, 
considerado o risco sanitário, caso seja requerido pelo 
interessado, até 10 (dez) dias antes do término do 
prazo inicialmente concedido e desde que devidamente 
fundamentado.
§ 3º - O servidor autuante é responsável pelas declarações 
e informações lançadas no auto de infração e na notifi cação, 
sujeitando-se a sanções disciplinares em caso de falsidade 
ou omissão dolosa.

Art. 83 – A ciência da lavratura de auto de infração, de 
decisões prolatadas e/ou de qualquer comunicação a 
respeito de processo administrativo sanitário dar-se-á por 
uma das seguintes formas:
I – ciência direta ao inspecionado, autuado, mandatário, 
empregado ou preposto, provada com sua assinatura ou, 
no caso de recusa, sua menção pela autoridade sanitária 
que efetuou o ato;
II – carta registrada com aviso de recebimento;
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III – edital publicado na imprensa ofi cial.
Parágrafo único - Na impossibilidade de ser dado 
conhecimento diretamente ao interessado, e frustrado 
o seu conhecimento por carta registrada, este deverá 
ser cientifi cado por meio de edital, publicado uma vez na 
imprensa ofi cial, considerando-se efetiva a ciência após 5 
(cinco) dias da sua publicação.

Art. 84 – Para os fi ns desta Lei contar-se-ão os prazos 
excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do 
vencimento.
§ 1o - Os prazos somente começam a correr do primeiro dia 
útil após a ciência do autuado.
§ 2o - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil 
se o vencimento cair em feriado ou em dia não útil, devendo 
ser observado pelo autuado o horário de funcionamento do 
órgão competente.

Seção II
Da Análise Fiscal

Art. 85 - Compete à autoridade sanitária realizar de forma 
programada ou, quando necessária, a coleta de amostra 
de insumos, matérias primas, aditivos, coadjuvantes, 
recipientes, equipamentos, utensílios, embalagens, 
substâncias e produtos de interesse da saúde, para efeito 
de análise fi scal.
Parágrafo único - Sempre que houver suspeita de risco 
à saúde, a coleta de amostra para análise fi scal deverá 
ser procedida com interdição cautelar do lote ou partida 
encontrada.

Art. 86 - A coleta de amostra para fi ns de análise fi scal 
deverá ser realizada mediante a lavratura do termo de 
coleta de amostra e do termo de interdição, quando for o 
caso, dividida em três invólucros, invioláveis, conservados 
adequadamente, de forma a assegurar a sua autenticidade 
e características originais, sendo uma delas entregue ao 
detentor ou responsável, a fi m de servir como contraprova e 
as duas outras imediatamente encaminhadas ao laboratório 
ofi cial para realização das análises.
§ 1º - Se a natureza ou quantidade não permitir a coleta 
de amostra em triplicata, deverá ser colhida amostra única 
e encaminhada ao laboratório ofi cial para a realização de 
análise fi scal na presença do detentor ou fabricante do 
insumo, matéria prima, aditivo, coadjuvante, recipiente, 
equipamento, utensílio, embalagem, substância ou produto 
de interesse à saúde, não cabendo, neste caso, perícia de 
contraprova.
§ 2º - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, se 
estiverem ausentes as pessoas ali mencionadas, deverão 
ser convocadas duas testemunhas para presenciar a 
análise.
§ 3o - Em produtos destinados ao uso ou consumo 
humanos, quando forem constatadas pela autoridade 
sanitária irregularidades ou falhas no acondicionamento 
ou embalagem, armazenamento, transporte, rótulo, 
registro, prazo de validade, venda ou exposição à venda 
que não atenderem às normas legais regulamentares e 
demais normas sanitárias, manifestamente deteriorados 
ou alterados, de tal forma que se justifi que considerá-los, 
desde logo, impróprios para o consumo, fi ca dispensada a 
coleta de amostras, lavrando-se o auto de infração e termos 
respectivos. 
§ 4o - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior, às 

embalagens, aos equipamentos e utensílios, quando não 
passíveis de correção imediata e efi caz contra os danos 
que possam causar à saúde pública.
§ 5o - A coleta de amostras para análise fi scal se fará sem 
a remuneração do comerciante ou produtor pelo produto ou 
substância coletada.

Art. 87 - Quando a análise fi scal concluir pela condenação 
dos insumos, matérias primas, aditivos, coadjuvantes, 
recipientes, equipamentos, utensílios, embalagens, 
substâncias e produtos de interesse da saúde, a autoridade 
sanitária deverá notifi car o responsável para apresentar 
ao órgão de vigilância sanitária, defesa escrita ou requerer 
perícia de contraprova, no prazo de 20 (vinte) dias, contados 
da notifi cação acerca do resultado do laudo da análise fi scal 
inicial.
§ 1º - O laudo analítico condenatório será considerado 
defi nitivo quando não houver apresentação da defesa ou 
solicitação de perícia de contraprova, pelo responsável ou 
detentor, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 2º - No caso de requerimento de perícia de contraprova o 
responsável deverá apresentar a amostra em seu poder e 
indicar o seu próprio perito, devidamente habilitado e com 
conhecimento técnico na área respectiva.
§ 3º - A perícia de contraprova não será efetuada se houver 
indícios de alteração e/ou violação da amostra em poder do 
detentor, prevalecendo, nesta hipótese, o laudo da análise 
fi scal inicial como defi nitivo.
§ 4º - Da perícia de contraprova será lavrada ata 
circunstanciada, datada e assinada por todos os 
participantes, cuja 1ª via integrará o processo de análise 
fi scal, e conterá os quesitos formulados pelos peritos.
§ 5o - Havendo divergência entre os resultados da análise 
fi scal inicial e da perícia de contraprova o responsável 
poderá apresentar recurso a autoridade superior, no prazo 
de 10 (dez) dias, o qual determinará novo exame pericial a 
ser realizado na segunda amostra em poder do laboratório 
ofi cial, cujo resultado será defi nitivo.

Art. 88 - Não sendo comprovada a infração objeto de 
apuração, por meio de análise fi scal ou contraprova, e 
sendo a substância ou produto, equipamentos ou utensílios 
considerados não prejudiciais à saúde pública, a autoridade 
sanitária lavrará notifi cação liberando-o e determinando o 
arquivamento do processo.

Art. 89 - O resultado defi nitivo da análise condenatória de 
substâncias ou produtos de interesse da saúde, oriundos 
de unidade federativa diversa, será obrigatoriamente 
comunicado aos órgãos de vigilância sanitária federal, 
estadual e municipal correspondente. 

Art. 90 - Quando resultar da análise fi scal que substância, 
produto, equipamento, utensílios, embalagem são impróprios 
para o consumo, serão obrigatórias a sua apreensão e 
inutilização, bem como a interdição do estabelecimento, se 
necessária, lavrando-se os autos e termos respectivos.

Seção III
Do Procedimento

Art. 91 – Adotar-se-á o rito previsto nesta seção às infrações 
sanitárias previstas nesta Lei.

Art. 92 – O autuado terá o prazo de 20 (vinte) dias para 
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apresentar defesa ou impugnação, contados da ciência 
do auto de infração, após os autos serão conclusos para 
decisão da Junta de Impugnação Fiscal - JIF. 

Art. 93 - Após analisar a defesa e os documentos que 
dos autos constam, a JIFS  decidirá fundamentadamente 
no prazo de 30 (trinta) dias, do recebimento do processo 
administrativo sanitário.
§ 1º - A decisão de primeira instância será fundamentada 
em relatório circunstanciado, à vista dos elementos 
contidos nos autos, podendo confi rmar ou não a existência 
da infração sanitária.
§ 2º - A decisão que não confi rmar a existência da 
infração sanitária implicará no arquivamento do respectivo 
processo administrativo sanitário, devendo essa decisão 
obrigatoriamente ser publicada nos meios ofi ciais.
§ 3º - A decisão que confi rmar a existência da infração 
sanitária fi xará a penalidade aplicada ao autuado.

Art. 94 - Decidida a aplicação da penalidade, o autuado 
poderá interpor recurso, em face da decisão de primeira 
instância, ao Órgão Colegiado última instância recursal 
administrativa.
§ 1º - O recurso previsto no caput deverá ser interposto no 
prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência da decisão de 
primeira instância.
§ 2º - O recurso terá efeito suspensivo relativamente 
ao pagamento da penalidade pecuniária eventualmente 
aplicada, não impedindo a imediata exigibilidade do 
cumprimento da obrigação subsistente na forma do disposto 
nos §§ 2º e 3º do art. 89 desta Lei.

Seção IV
Do cumprimento das decisões

Art. 95  –As decisões não passíveis de recurso serão 
comunicadas na forma do art. 90 desta Lei, sendo cumpridas 
na forma abaixo:
I –penalidade de multa:
a) o infrator será notifi cado para efetuar o pagamento no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notifi cação, 
sendo o valor arrecadado creditado ao Fundo Municipal de 
Saúde, revertido exclusivamente para o Serviço Municipal 
de Vigilância Sanitária.
b) o não recolhimento da multa, dentro do prazo fi xado na 
alínea anterior, implicará na sua inscrição na dívida ativa 
do município, para fi ns de cobrança judicial, na forma 
da legislação pertinente, sendo o valor obtido utilizado 
exclusivamente nas ações de vigilância sanitária.
II – penalidade de apreensão e inutilização:
a) os insumos, matérias primas, aditivos, coadjuvantes, 
recipientes, equipamentos, utensílios, embalagens, 
substâncias e produtos de interesse da saúde serão 
apreendidos e podendo ser inutilizados a critério da 
autoridade sanitária competente, comunicando, quando 
necessário, ao órgão estadual de vigilância sanitária e à 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
III – penalidade de suspensão de fabricação e venda:
a) o Secretário Municipal de Saúde publicará portaria 
determinando a suspensão da fabricação e venda do 
produto, comunicando, quando necessário, ao órgão 
estadual de vigilância sanitária e à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária.
IV –penalidade de cancelamento da Alvará Sanitário:
a) o Secretário Municipal de Saúde publicará portaria 

determinando o cancelamento da Alvará Sanitário da 
empresa, comunicando, quando necessário, ao órgão 
estadual de vigilância sanitária e à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária;
V –penalidade Educativa:
a) o Prefeito Municipal publicará Decreto regulamentando 
as penalidade educativas e sua aplicação.

Seção IV
Do Julgamento

Art. 96 - O julgamento do processo administrativo e os 
relativos ao exercício do poder de polícia sanitária, será de 
competência:
I- Em primeira instância, da Junta de Impugnação Fiscal 
Sanitária (JIFS) nos processos que versarem sobre toda e 
qualquer ação fi scal decorrente do exercício do poder de 
polícia.
II- Em segunda e última instância administrativa, do Órgão 
Colegiado composto pelo Coordenador da VISA, Secretário 
Municipal de Saúde e Procurador Municipal;
§ 1º- Em primeira instância, o processo será julgado no 
prazo de 30 (trinta) dias a partir de sua entrada na JIFS. 
Devendo a entrada do processo na JIFS ser registrada em 
livro próprio.
§ 2º-  A JIFS dará ciência da decisão ao sujeito passivo, na 
forma prevista no art. 83º desta Lei. 
§ 3º- O Órgão Colegiado proferirá decisão no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da data do recebimento do processo.
§ 4º- Se o processo depender de diligências, este prazo 
passará a ser contado a partir da conclusão das mesmas.

Art. 97  - A JIFS será composta por no máximo 05 
(cinco) membros lotadas na VISA Municipal, designados 
pelo Secretário Municipal de Saúde, e dentre estes um 
presidente, que será indicado pelo Prefeito Municipal.  

Art. 98 - Compete ao presidente da JIFS:
I- Presidir e dirigir todos os serviços da JIFS, zelando pela 
sua regularidade;
II- Determinar as diligências solicitadas, por ofício;
III- Proferir voto ordinário e de qualidade sendo este 
fundamentado;
IV- Assinar as resoluções em conjunto com os membros da 
Junta;
V- Recorrer de ofício ao Órgão Colegiado, quando for o 
caso.

Art. 99 -  São atribuições dos membros da JIFS:
I- Examinar os processos que lhe forem distribuídos, 
apresentando, por escrito, no prazo estabelecido, relatório 
com pareceres conclusivos;
II- Solicitar esclarecimentos, diligências ou visitas técnicas, 
se necessário;
III- Proferir voto fundamentado;
IV- Proferir, se desejar, voto escrito e fundamentado;
V- Redigir as decisões, nos processos em que funcionar 
como relator desde que vencedor o seu voto;
VI- Redigir as Resoluções quando vencido o voto do relator.

Art. 100 -  A JIFS deverá elaborar o regimento interno 
para disciplinar e organizar seus trabalhos, devendo ser 
aprovado por Decreto do Executivo Municipal.
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Art. 101 - Sempre que houver impedimento do membro titular 
da JIFS, o presidente deverá convocar o seu respectivo 
suplente, com antecedência de 24 horas.

Art. 102 -  A JIFS realizará 01 (uma) sessão ordinária 
mensal, sempre que houver processos para julgamento, e 
tantas extraordinárias quanto necessário, dependendo do 
fl uxo de processos.

Art. 103 - São defi nitivas as decisões:
§ 1º- De primeira instância, quando esgotado o prazo para 
recurso voluntário, sem que este tenha sido interposto;
§ 2º - De segunda instância quando emitidas pelo Órgão 
Colegiado, última instância recursal administrativa.

Art. 104- O Órgão Colegiado processará o julgamento na 
forma de seu regimento interno.
Parágrafo único:  O Regimento Interno do Órgão Colegiado 
será instituído por Decreto no prazo de 60 dias após a 
publicação desta Lei.

Art. 105 - As decisões do Órgão Colegiado serão publicadas 
na imprensa ofi cial do Município.

 CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 106 – É competência exclusiva das autoridades 
sanitárias, em efetivo exercício de ação fi scalizadora, lavrar 
autos de infração, expedir notifi cação, termos de interdição, 
termos de apreensão, de interdição cautelar e depósito, de 
inutilização, bem como outros documentos necessários ao 
cumprimento de sua função.

Art. 107 - Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, 
no que couber.

Art. 108 - A Secretaria Municipal de Saúde, por seus órgãos 
e autoridades competentes, publicará portarias, resoluções, 
normas técnicas, atos administrativos cabíveis e normas 
complementares de vigilância sanitária no âmbito deste 
código.

Art. 109 - A autoridade sanitária poderá solicitar a intervenção 
da autoridade policial ou judicial nos casos de oposição à 
inspeção, quando forem vítimas de embaraços, desacatos, 
ou quando necessário à efetivação de medidas previstas 
na legislação, ainda que não confi gure fato defi nido em lei 
como crime ou contravenção.

Art. 110 - Fica revogada a Lei nº 106/1998 de 17 de junho 
de 1998.

Art. 111. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após 
a data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.

Marataízes/ES, 01 de abril de  2019

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

LEI  Nº 2.043 DE 01 DE ABRIL DE 2019

ALTERA O ANEXO I DA LEI Nº 1.839/2015 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 aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica alterado o Anexo I da Lei nº 1.839 de 08 de 
dezembro de 2015, que passa a ter a seguinte redação:

ANEXO I

FESTA DO COCO 
Primeiro fi nal de semana de janeiro;

ENCONTRO DE JONGUEIROS 
Segundo fi nal de semana de janeiro;

CELEBRAI PRÓ-SOCIAL – AÇÃO GLOBAL E 
CULTURAL
Segundo fi nal de Semana do mês de janeiro de cada ano

FESTA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES
Dia 02 de fevereiro – Lei Municipal nº 1.824/2015;

FESTIVAL GASTRONÔMICO LAGOA DO SIRI
Penúltimo fi nal de semana que antecede o carnaval;

FESTIVAL DE MARCHINHAS
Penúltimo fi nal de semana que antecede o carnaval;

FESTA DO HAWAI
Final de semana que antecede o carnaval;

FESTA DAS CANOAS
Segundo domingo de março

FESTA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE NOVA 
MARATAÍZES
Primeiro fi nal de semana de abril ;

FESTA DE “NOSSA SENHORA DA PENHA”
2ª Segunda-feira após a Semana Santa – Lei Municipal nº 
40/1997;

FESTA COMUNITÁRIA DE SÃO JOÃO DO JABUTI
Segundo fi nal de semana de maio;

GINCANA ESPECIAL DO SUL DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO
Ultima semana de maio;

FESTA DA COMUNIDADE DE JABUTI
Segundo fi nal de semana de junho;

FESTIVAL DA QUADRILHA
Terceiro Final  de semana de junho;

FESTA DO BAIRRO FILEMON TENÓRIO
Terceiro fi nal de semana de junho;

FESTIVAL DE INVERNO DE MARATAÍZES
Primeiro fi nal de semana de julho;
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FESTA DOS MORADORES DO BAIRRO ACAPULCO
Segundo fi nal de semana de julho;

FESTA DO ABACAXI
Terceiro fi nal de semana de julho;

FESTA DO SIRI
Terceiro fi nal de semana de julho;

MOTO FEST
Último fi nal de semana de julho;

FESTA DOS MORADORES DO BAIRRO CANDINHA II
Primeira semana de agosto;

FESTA DOS MORADORES DO BAIRRO SANTA 
TEREZA
Primeiro fi nal de semana de agosto;

FESTIVAL DE VIOLA DE BOA VISTA DO SUL
Segundo fi nal de semana de agosto;

FESTA DA COLHEITA DA LAGOA DO SIRI
Terceiro fi nal de semana de agosto;

FESTA DOS MORADORES E PEQUENOS 
PRODUTORES RURAIS DE JACARANDÁ
Terceiro fi nal de semana de setembro;

FESTA DA COMUNIDADE DE SANTA RITA
Último fi nal de semana de setembro;

FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS
Dia 12 de outubro;

FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MARATAÍZES
Dia 16 de outubro;

FESTA DA REFORMA PROTESTANTE
Dia 31 de outubro – Lei Municipal nº 1.825/2015;

FESTA DA LAGOSTA
Dia 15 de novembro;

FESTA DO PEROÁ
Penúltimo domingo de dezembro.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
   

Marataízes/ES,  01 abril de 2019

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Pref eito Municipal

 LEI Nº 2.044 DE 01 DE ABRIL DE 2019

ACRESCENTA  ALÍNEA  “C”  AO INCISO VII, DO ART. 2º 
DA LEI MUNICIPAL Nº 1.999 DE 13 DE MARÇO DE 2018 
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 ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º.  Fica  acrescido  a alínea “c” ao inciso VII do art. 2º, 

da Lei Municipal de nº 1.999 de 13 de marçao de 2018, que 
terá a seguinte redeação:
Art. 2º. (…)
(...)
VII.(…)
c. Nos casos de afastamentos decorrentes de processos 
administrativos e ou  judiciais.

Art. 2º Esta lei entre em vigor na data da sua publicação, 
revogada as disposições em contrário.

Marataízes/ES, 01 de abril de 2019.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO-N Nº 2.315, DE 01 DE ABRIL DE 2019.

DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DA NOVA 
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Constituição Federal, Constituição do Estado do 
Espírito Santo e a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º HOMOLOGAR, a nova composição do CMS – 
Conselho Municipal de Saúde – ES, com as indicações do 
Segmento dos Prestadores de Serviço de Saúde, segmento 
dos Trabalhadores de Serviços de Saúde, segmento dos 
Usuários do SUS e do segmento do Governo/Gestor, 
conforme Indicação dos Segmentos e a Resolução nº 453 
do Conselho Nacional de Saúde, para o Biênio 2019/2021, 
aprovada através da Resolução nº 006 de 29 de agosto de 
2019, o qual passa a fazer parte integrante deste ato.

 Art. 2º -  Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas 
as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 
Marataízes/ES, 01 de abril de 2019.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 

RESOLUÇÃO 06/2019 DE 29 DE MARÇO DE 2019

O Conselho Municipal de Saúde de Marataízes, Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 
Federal n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, bem como 
com as prerrogativas de seu Regimento Interno, publicado 
no Diário Ofi cial do Município n.º 2565, e consoante com a 
Lei Municipal N.°1038/2007, de 19 de janeiro de 2007. 

Considerando a aprovação na Reunião Extraordinária do 
Conselho;
Considerando o contido nos protocolos n.°008622/2019, 
008754/2019, 008922/2019, 011278/2019 que indicaram 
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novos membros para representação no Conselho Municipal 
de Saúde;

RESOLVE:

APROVAR a nova composição do CMS – Conselho 
Municipal de Saúde – ES, com as indicações do Segmento 
dos Prestadores de Serviço de Saúde, segmento dos 
Trabalhadores de Serviços de Saúde, segmento dos 
Usuários do SUS e do segmento do Governo/Gestor, 
conforme Indicação dos Segmentos e a Resolução nº 453 
do Conselho Nacional de Saúde, para o Biênio 2019/2021.

SEGMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS – SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE
ACB- Associação Cristã Benefi cente
1 – Lygia Maria Daibert Furtado – Titular
2 – Carlos Márcio de Toledo Costa – 1º Suplente
3 – Jaqueline Laurindo dos Santos – 2º Suplente

AMOPHIT – Associação dos Moradores do Bairro 
Philemon Tenório
1 – Luiz Antônio de Oliveira Marvila – Titular
2 – Anderson de Souza Laurindo – 1º Suplente
3 – Zediane Elias Nunes Ponte – 2º Suplente

ASMOCIN – Associação dos Moradores do Bairro 
cidade Nova
1 – Sônia de Oliveira Bellato – Titular
2 – Geraldo das neves Tomaz – 1º Suplente

APEMAR – Associação dos Pescadores de Marataízes
1 – Luan Porto Paz – Titular 
2 – Lucas Andrade Teixeira – 1º Suplente 
3 – Andréa Costa Mendes – 2º Suplente

COLÔNIA DOS PESCADORES Z-8 – Nossa Senhora dos 
Navegantes
1 – Marcoli Luiz Marvila – Titular
2 – Lucimar Garcia Ferreira Fernandes – 1º Suplente
3 – Welington Minguel de Paiva – 2º Suplente

PARÓQUIA SANTÍSSIMA TRINDADE
1 – Josivan Brandão Moté – Titular
2 – Elizabeth Finamore Dias – 1° Suplente 
3 – Penha da Graça Zuim Fontes – 2° Suplente 
 
PASTORAL DA CRIANÇA
1 – Norma Lucia da Silva – Titular 
2 – Maria de Fátima Almeida D. Adversi – 1º Suplente

SISMAPKI – Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Marataízes, Presidente Kennedy e Iconha
1 – Wilson de Azevedo Filho – Titular
2 – Roney da Silva Santiago  – 1º Suplente
3 – Roniel Nunes de Souza– 2º Suplente

SEGMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
COREN-ES – Conselho Regional de Enfermagem
1 – Emanuelle Cervidanes Pereira – Titular

CRF-ES – Conselho Regional de Farmácia
1 – Rosemarie Pereira Ramos – Titular
2 – João Lino da Fonseca – 1º Suplente
3 – Marcelo Said dos Reis – 2º Suplente

SINDACS-ES – Sindicato dos Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Endemias do Estado do Espírito 
Santo
1 – Marcelo Machado de Paula – Titular
2 – Aldiléa Brandão Pereira – 1º Suplente
3 – Adrinano Nunes Teixeira – 2º Suplente

SIMES-ES – Sindicato dos Médicos do Estado do 
Espírito Santo
1 – Newton Araújo Júnior – 1º Suplente
2 – Moacir Moreira Xavier – 2º Suplente

SEGMENTO DO GOVERNO/GESTOR
Secretaria Municipal de Saúde – Governo
1 – Alberto Mello Silva – Titular
2 – Éder dos Santos Amaral – 1º Suplente
3 – Danúbia do Nascimento Barbosa – 2º Suplente

Secretaria Municipal de Saúde – Gestor
1 – Marco Cesar Nunes de Mendonça – Titular
2 – Ana Paula Milan Laiber Calixto – 1º Suplente
3 – Cristina Roza Fernandes Marvila Marques – 2º Suplente

SEGMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA 
SAÚDE
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Marataízes-ES
1– Dilcéa Marvila de Oliveira – Titular
2 – Édpo do Nascimento Ferreira – 1º Suplente
3 – Marília Ribeiro Stanzani – 2º Suplente

HECI – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
1 – Vanda Marcia Ferris Lemos – Titular
2 – Juliana Santana Marchiori – 1º Suplente

MARCOS CESAR NUNES DE MENDONÇA 
P r e s i d e n t e  d o  C o n s e l h o  M u n i c i p a l  d e 

S a ú d e  d e  M a r a t a í z e s

DECRETO N Nº 2.316, DE 01 DE ABRIL DE 2019.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS COMPONENTES DA 
JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL – JIF, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e 
considerando as disposições dos artigos nºs 30 e 31 da Lei 
693 de 29 de julho de 2003 – Limpeza Pública; artigos nºs 
88 e 89 da Lei 297 de 26 de abril de 2000 – Código de Obras 
; artigos nºs 24 e 31 da Lei 752 de 31 de dezembro de 2003 
– Código de Posturas e artigos nºs 65 da Lei 1.703 de 09 de 
junho de 2014, respectivamente alterados pelas Leis 1.853 
DE 28 DE JANEIRO DE 2016, 1.850 DE 28 DE JANEIRO 
2016, 1.849 DE 28 DE JANEIRO DE 2016 e 1.872 DE 09 
DE MAIO DE 2016. 

DECRETA:

 Art. 1º - Ficam nomeados a composição da Junta de 
Impugnação Fiscal – JIF, em atendimento às Leis Municipais 
identifi cadas no preâmbulo, os seguintes membros:

 I – PRESIDENTE: 
a) Gilberto de Figueiredo Lobato – Superintendente de 
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Fiscalização de Obras e Posturas;

 II – MEMBROS: 
a) Kellen Batista Santos – Fiscal de Obras e Posturas; 
b) Greth Silva Costa - Fiscal de Obras e Posturas Greth 
Silva Costa - Fiscal de Obras e Posturas; e

III – SUPLENTES:
 a) Wesley Nunes Paiva - Fiscal de Obras e Posturas/
Diretor de Engenharia e Arquitetura;

 Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial o Decreto N nº 2.271/2018.

Gabinete do Prefeito, 
Marataízes/ES, 01 de abril de 2019.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 

PORTARIAS

PORTARIA SEMASHT Nº 025, DE 01 DE ABRIL 
DE 2019

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DE CONTRATO Nº. 229/2018 PARA A EMPRESA 
SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL, CUJO OBJETO É “APLICAÇÃO DE 
CURSOS DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO DO 
FUNCOP”.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Habitação e 
Trabalho de Marataízes, usando de suas atribuições legais, 
em especial as que lhe são conferidas pelo Decreto - P Nº 
8.647 de 22 de novembro de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a Srª. NEIDE PAIVA MENDONÇA 
STURIÃO, brasileira, servidora comissionada no cargo 
de Diretora de Qualidade de Gestão, matrícula funcional 
sob o nº 110652, como fi scal de Contrato nº. 229/2018 
com a empresa SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – CNPJ: 03.810.810/0007-
97, Dispensa nº. 039/2018, que tem como objeto  “aplicação 
de cursos de acordo com o Plano de Ação do FUNCOP”.
Art. 2º – O fi scal nomeado será substituído em suas ausências 
e em seus impedimentos pela Sra. SHAYENNE BATISTA 
FERREIRA, servidora efetiva nessa municipalidade, lotada 
junto ao cargo de Coordenadora do Programa Bolsa Família, 
matrícula funcional sob o nº 109468.

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

§ 1º – Zelar pelo fi el cumprimento da Autorização de 
fornecimento/execução, 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 termos da lei;

§ 2º – Avaliar, continuamente, a qualidade dos produtos 
fornecidos pala EMPRESA, em periodicidade adequada 
ao objeto da autorização de fornecimento/execução, o seu 
período de validade, eventualmente, propor à autoridade 
superior a aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas;

§ 3º – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fi scais relativas aos produtos fornecidos antes do 
encaminhamento para pagamento. 

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Marataízes – ES, 01 de abril de 2019.

ANDRÉA DUARTE DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social, Habitação 

e Trabalho

PORTARIA Nº 124, DE 29 DE MARÇO DE 2019.

DISPÕE SOBRE RECONDUÇÃO DE SINDICÂNCIA 
ADMINISTRATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº8192, de 31 de maio de 2017, no uso de suas 
atribuições delegadas, tendo em vista o que consta do 
processo administrativo sob protocolo             nº 022703/2017 
e 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 
II, o processo sob o nº 022703/2017 referente a Sindicância 
Administrativa nº048/2017. 

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

PORTARIA Nº 125, DE 29 DE MARÇO DE 2019.

DISPÕE SOBRE RECONDUÇÃO DE SINDICÂNCIA 
ADMINISTRATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº8192, de 31 de maio de 2017, no uso de suas 
atribuições delegadas, tendo em vista o que consta do 
processo administrativo sob protocolo             nº 012718/2017 
e ainda que a Comissão ainda não logrou êxito na produção 
de elementos comprobatórios imprescindíveis a instrução 
processual.

RESOLVE:
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Art.1º- Reconduzir a Comissão de Sindicância Administrativa 
II, o processo sob o nº 012718/2017 referente a Sindicância 
Administrativa nº018/2017. 

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

PORTARIA Nº 126, DE 29 DE MARÇO DE 2019.

DISPÕE SOBRE RECONDUÇÃO DE SINDICÂNCIA 
ADMINISTRATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº8192, de 31 de maio de 2017, no uso de suas 
atribuições delegadas, tendo em vista o que consta do 
processo administrativo sob protocolo             nº 028145/2016 
e 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 
II, o processo sob o nº 028145/2016 referente a Sindicância 
Administrativa nº038/2016. 

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

PORTARIA Nº 127, DE 29 DE MARÇO DE 2019.

DISPÕE SOBRE RECONDUÇÃO DE SINDICÂNCIA 
ADMINISTRATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº8192, de 31 de maio de 2017, no uso de suas 
atribuições delegadas, tendo em vista o que consta do 
processo administrativo sob protocolo             nº 020556/2016 
e 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 
II, o processo sob o nº 020556/2016 referente a Sindicância 
Administrativa nº031/2016. 

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

RATIFICAÇÕES

RATIFICAÇÃO

Em cumprimento ao Artigo 26 da Lei Federal Nº. 8.666/1993 
e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Prefeito de 
Marataízes - ES, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que nos autos do Processo Administrativo Nº. 
005537/2019, RATIFICOU a contratação direta da empresa: 
SINDICATO RURAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 27.193.739/0001-13, com sede na AVENIDA MONTE 
CASTELO, 60 - INDEPENDENCIA - CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM - ES, no valor total de R$ 12.000,00 (doze 
mil reais), visando a de LOCALÇÃO DE UM ESTANDE 
de 30m², para participar da EXPOSUL RURAL – ES que 
acontecerá nos dias 10 a 14 de abril de 2010, no Parque 
de Exposições “Carlos caiado Barbosa” com a seguinte 
descrição: Estrutura em alumínio sistema box truss (Q30); 
Testeira reta de 9m x 0,9 m lona com impressão digital e 
acabamento em ilhós; Colunas laterais coberturas com 
fuan (termoplástico), em impressão digital com o nome e/
ou o brasão do município aplicados verticalmente; Back 
drop de 7m x 1,8m em lona fosca com impressão digital e 
acabamento em ilhós; Um depósito de 2m² (2m x 1m) com 
estrutura de alumino sistema octanorm, com paredes em 
painéis TS brancos, com 2,20 m de altura; Piso tipo tablado 
com cerca de 10m de altura, coberto com carpete; Dois 
balcões de 1m x 0,5m cada, estruturados com alumínio 
sistema octanorm, com paredes em painéis TS brancos, 
com 1m de altura, com aplicação do brasão do município 
em  adesivo leitoso com impressão digital; Duas mesas 
de plástico quadradas de 0, 80 m de lado cobertas com 
malha branca, com quatro cadeiras cada; Duas estantes, 
estruturadas em aço cor grafi te, com prateleiras de madeirite 
ou MDF de 25 a 30 cm de largura; Iluminação com quatro 
spots internos e dois refl etores externos (fechada); Três  
tomadas 110V, por inexigibilidade de licitação Nº. 063/2019, 
com fundamento no Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal Nº. 
8.666/1993.

Marataízes - ES, 01 de abril de 2019.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

COMITÊ GESTOR MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO 
ORDINÁRIA

O Presidente do Comitê Gestor Municipal, Pablo Alves 
da Silva, no uso de suas atribuições legais, convoca os 
Membros Titulares e Suplentes do Comitê Gestor Municipal 
da LEI 1.951 de 29 de agosto de 2017-Da Micro Empresa, 
Empresa de Pequeno Porte e Empreendedor Individual, e a 
população em geral, para Reunião ordinária, que acontecerá 
no dia 03 de abri de 2019 (quarta-feira) às 14:00, na Sala de 
Reuniões do setor de Licitações e Contratos no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Marataízes no terceiro andar, com a 
seguinte pauta:
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1. Leitura e aprovação da ata da Reunião Extraordinária do 
dia 14 de fevereiro de 2019

2. Inauguração da Sala do Empreendedor

3. Agenda de Cursos e Capacitações do Plano de Trabalho 
da Sala do Empreendedor 

4. Palavra franqueada.

PABLO ALVES DA SILVA
Presidente do Comitê Gestor Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO 02/2019 DE 28 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre os atos preparatórios, a recepção de votos, as 
garantias eleitorais, a totalização, a divulgação e as normas 
e Procedimentos para Mesários e Juntas Apuradoras para o 
Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar no 
Município de Marataízes.

Considerando o disposto no art. 139 da Lei nº 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) e nas Leis Municipais 
nº 361/2001 altera pela Lei Municipal n.°454/2002 e 
n°1669/2014, e fundamentado na Resolução nº 01/2019 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Serão realizadas eleições para os membros do 
Conselho Tutelar do Município de Marataízes, em 06 
de outubro de 2019, por sufrágio universal e voto direto, 
secreto e facultativo.

Art. 2º. Nas eleições serão utilizadas urnas eletronicas 
preferencialmente, ou urnas de lona fornecidas pelo Tribunal 
Regional Eleitoral, as cédulas aprovadas e confeccionadas 
segundo as orientações e deliberações do CMDCA, bem 
como os demais recursos, humanos e materiais necessários 
para o bom andamento do pleito.
Parágrafo único. As urnas e demais recursos previstos 
no caput deste artigo serão instalados, exclusivamente 
em equipamentos previamente designados pela Comissão 
Especial designada pelo CMDCA.

Art. 3º. Podem votar os maiores de 16 (dezesseis) anos, 
inscritos regularmente como eleitores do Município de 
Marataízes.

Art. 4°. Em hipótese alguma o eleitor poderá votar fora 
da regional a que pertence, devendo votar em um dos 
candidatos registrados na mencionada regional.

Art. 5º. O eleitor votará uma única vez em 01 (um) candidato 
de sua regional.
§ 1º. Terão preferência para votar os candidatos, os 
componentes da Mesa Receptora, os Promotores Eleitorais, 

os Policiais Militares e membros da Guarda Municipal em 
serviço, os eleitores maiores de 60 (sessenta) anos, os 
enfermos, os eleitores com defi ciência ou com mobilidade 
reduzida e as mulheres grávidas e lactantes.
§ 2º. São documentos ofi ciais para comprovação da 
identidade do eleitor:
I - carteira de identidade, passaporte ou outro documento 
ofi cial com foto de valor legal equivalente, inclusive carteira 
de categoria profi ssional reconhecida por lei;
II - certifi cado de reservista;
III - carteira de trabalho;
IV - carteira nacional de habilitação.
§ 3º. Não será admitida a certidão de nascimento ou 
casamento como prova de identidade do eleitor no momento 
da votação.
§ 4º. Na cabina de votação é vedado ao eleitor portar 
aparelho de telefonia celular, máquinas fotográfi cas, 
fi lmadoras, equipamento de radiocomunicação, ou qualquer 
instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, 
devendo fi car retidos na Mesa Receptora enquanto o eleitor 
estiver votando (Lei nº 9.504/97, art. 91-A, parágrafo único).
§ 5º. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem 
o eleitor analfabeto a votar, os quais serão submetidos à 
decisão do Presidente da Mesa Receptora, não sendo os 
componentes da Mesa obrigados a fornecê-los.
§ 6º. O eleitor com defi ciência ou mobilidade reduzida, ao 
votar, poderá ser auxiliado por pessoa de sua confi ança, 
ainda que não o tenha requerido antecipadamente à 
Comissão Especial.
§ 7º. O Presidente da Mesa Receptora de Votos, verifi cando 
ser imprescindível que o eleitor com defi ciência seja 
auxiliado por pessoa de sua confi ança para votar, autorizará 
o ingresso dessa segunda pessoa, com o eleitor, na cabina, 
podendo esta, inclusive, escrever o nome e/ou apelido ou o 
número do candidato.
§ 8º. A pessoa que auxiliará o eleitor com defi ciência não 
poderá ser o candidato, seu fi scal ou ter participado da 
campanha do candidato.
§ 9º. A assistência de outra pessoa ao eleitor com defi ciência 
deverá ser consignada em ata.

Art. 6º. Os locais designados para votação e apuração dos 
votos serão publicados no sítio eletrônico da Prefeitura 
Municipal de Marataízes, do CMDCA e em editais afi xados 
em locais públicos com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias da data do pleito.

Art. 7º. Caso sejam utilizadas as urnas de lona para votação, 
estas serão devidamente fechadas e lacradas em cerimônia 
específi ca, no dia 04 de outubro de 2019, às 14:00h na sala 
de reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, sendo convidados todos os interessados 
e pessoalmente notifi cado o representante do Ministério 
Público.
§ 1º. As urnas de contingência também serão preparadas e 
lacradas, sendo identifi cadas com o fi m a que se destinam;
§ 2º. Os lacres das urnas descritas no caput e §1º deste 
artigo, serão assinados por dois membros da Comissão 
Especial e pelo representante do Ministério Público.
§ 3º. Antes de lavrar a ata da cerimônia, os lacres não 
utilizados deverão ser acondicionados em envelope lacrado 
e assinado pelos presentes; aqueles assinados e não 
utilizados deverão ser destruídos.
§ 4º. A ata referida no §3º deverá ser assinada pelos 
presentes e conter, dentre outros, os seguintes dados:
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I - data, horário e local de início e término das atividades;
II - nome e qualifi cação dos presentes;
III - quantidade e identifi cação das urnas a serem distribuídas 
para os locais de votação, assim como as de contingência.
§ 5º. Cópia da ata será afi xada no local onde se realizou 
o procedimento, mantendo-se a original arquivada na 
Secretaria Executiva do CMDCA.
§ 6º. Na hipótese de ser constatado problema em uma ou 
mais urnas antes do início da votação, o Presidente da Mesa 
Receptora, na presença dos fi scais, poderá determinar a 
substituição por outra de contingência.

Art. 8º. As cédulas eleitorais ofi ciais serão confeccionadas 
conforme modelo aprovado pelo CMDCA e impressas por 
empresa especializada.
Parágrafo único. Na hipótese de o número de cédulas 
eleitorais ofi ciais impressas distribuídas nas Regionais, não 
atender ao número de eleitores, serão utilizadas cédulas 
remanejadas entre as Regionais, com o devido registro em 
ata.

Capítulo II
DA COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE 

ESCOLHA

Art. 9º. Em preparação aos trabalhos no dia da eleição, 
compete à Comissão Especial do Processo de Escolha, 
designada pelo CMDCA, sem prejuízo de outras 
providências:
I - a escolha dos locais de votação e apuração, observando, 
em qualquer caso, a facilidade de acesso à população e as 
condições de acessibilidade de eleitores com defi ciência, 
idosos e que possuam difi culdade de locomoção;
II - a realização de reunião destinada a informar aos 
candidatos, fi scais e demais participantes sobre as condutas 
vedadas durante a campanha e no dia da votação, com a 
elaboração de um termo de compromisso de que serão 
observadas as normas respectivas, a ser assinado pelos 
candidatos; 
III - a realização de uma ou mais audiências públicas, para 
que os candidatos exponham suas propostas à população, 
assegurando a isonomia entre os mesmos;
IV - a ampla divulgação da eleição junto à população, assim 
como dos locais e horário de início e término votação, tanto 
por meio dos órgãos ofi ciais, quanto por meio de cartazes e 
chamadas em programas de rádio e televisão; 
V - a ampla divulgação do local e horários em que receberá 
denúncias acerca de irregularidades na propaganda; 
VI - providenciar a confecção das cédulas eleitorais, 
conforme modelo previamente aprovado, criando 
mecanismos de segurança que impeçam a duplicação 
daquelas por terceiros, de modo a evitar fraudes; 
VII - providenciar a seleção e adequada capacitação dos 
mesários, secretários de mesa, escrutinadores e demais 
servidores designados para atuar no dia da eleição; 
VIII - providenciar apoio junto aos órgãos de segurança 
pública, mediante contato prévio junto aos comandos da 
Polícia Militar e Guarda Municipal, para garantir a segurança 
dos locais de votação e apuração de votos, além de coibir 
possíveis abusos e/ou tumultos (com o fornecimento, aos 
integrantes da própria Comissão, Presidentes de Mesa e 
Ministério Público, dos nomes e telefones de contato dos 
agentes que estarão de serviço no dia da votação);
IX - o transporte seguro das cédulas e urnas eleitorais até 
os locais de votação e onde ocorrerá a apuração dos votos, 

devendo prever, com a antecedência devida, a forma como 
isto ocorrerá;
X - a devida organização dos locais de votação, com a 
colocação das urnas e cabines de votação em locais 
adequados, fornecimento de canetas de cor padrão (e 
diferenciada) para as cabines de votação, mesas receptoras 
e apuradoras, cartazes contendo orientação aos eleitores, 
alimentação para os mesários etc.;
XI – a confecção, juntamente com as cédulas para votação 
manual, de crachás ou outras formas de identifi cação dos 
mesários, secretários, auxiliares, escrutinadores, membros 
da própria Comissão Especial (além de outros servidores 
que atuarão, em caráter ofi cial, no processo de escolha), 
assim como dos fi scais indicados pelos candidatos, seguindo 
modelo padrão previamente aprovado, que deverão ser a 
todos distribuídos com a antecedência devida;
XII - a defi nição do número máximo de fi scais dos candidatos 
que poderão acompanhar os trabalhos de votação e 
apuração, como forma de evitar aglomeração, com a 
previsão de que, em sendo necessário, haverá “rodízio” 
entre os mesmos;
XIII - a designação de servidores para atuar nos locais de 
votação e apuração, orientando eleitores e prestando apoio 
administrativo aos mesários, escrutinadores e à própria 
comissão Especial. 

§ 1º. Para o adequado desempenho de suas atribuições 
a Comissão Especial receberá assessoramento técnico, 
dentre outros, pela Procuradoria do Município ou órgão 
equivalente com conhecimento em matéria de Direito;
§ 2º. No dia da votação, a Comissão Especial permanecerá 
em regime de plantão, que somente se encerrará após a 
apuração dos votos e proclamação do resultado do processo 
de escolha;
§ 3º. Para facilitar o acionamento dos membros da Comissão 
Especial, seus telefones de contato serão fornecidos aos 
integrantes das Mesas Receptoras e Juntas Apuradoras, 
assim como ao representante do Ministério Público.

Art. 10. A Comissão Especial enviará ao Presidente de 
cada Mesa Receptora de Votos, no que couber, o seguinte 
material:
I - urna(s) lacrada(s);
II - lista contendo o nome e/ou apelido e o número dos 
candidatos habilitados, a qual estará disponível nos recintos 
das seções eleitorais;
III - cadernos de votação dos eleitores da Seção;
IV - cabina de votação sem alusão a entidades externas;
V - cédulas eleitorais;
V - formulários “Ata da Mesa Receptora de Votos”, conforme 
modelo fornecido pela Comissão Especial;
VI - almofada para carimbo, visando à coleta da impressão 
digital do eleitor que não saiba ou não possa assinar;
VII - senhas para serem distribuídas aos eleitores após as 
17:00 horas;
VIII - canetas esferográfi cas nas cores azul e/ou preta e 
papéis necessários aos trabalhos;
IX - envelopes para acondicionar os documentos relativos 
à Mesa; e,
X - lacre para a fenda da urna de lona, a ser colocado após 
a votação.
Parágrafo único. O material de que trata este artigo deverá 
ser entregue ao Presidente da Mesa Receptora, mediante 
protocolo, acompanhado da relação, na qual o destinatário 
declarará o que e como recebeu, apondo sua assinatura 
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(Código Eleitoral, art. 133, § 1º).

Art. 11. Todas as decisões da Comissão Especial serão 
imediatamente comunicadas ao Ministério Público.

Capítulo III
DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS

Art. 12. A cada Seção Eleitoral corresponderá uma Mesa 
Receptora de Votos, salvo na hipótese de agregação de 
seções.
Parágrafo único. A Comissão do Processo de Escolha, a 
qualquer tempo, poderá determinar a agregação de Seções 
Eleitorais visando à racionalização dos trabalhos eleitorais, 
desde que não importe qualquer prejuízo à votação.

Art. 13. Constituirão as Mesas Receptoras de votos um 
Presidente, um Mesário e um Secretário e um Suplente, 
nomeados e convocados pela Comissão Especial.
§ 1º. É facultada à Comissão Especial a dispensa do 
Suplente nas Mesas Receptoras de Votos, bem como a 
redução do número de membros das aludidas Mesas, para 
no mínimo, 02 (dois) membros.
§ 2º. Não poderão ser nomeados para compor as Mesas 
Receptoras de Votos:
I - os candidatos e seus parentes, consanguíneos ou afi ns, 
até o terceiro grau, inclusive;
II - o cônjuge ou o (a) companheiro (a) do candidato;
III - as pessoas que notoriamente estejam fazendo 
campanha para um dos candidatos concorrentes ao pleito;
IV - os eleitores menores de 18 (dezoito) anos.
§ 1º. Os nomeados que não declararem a existência dos 
impedimentos referidos nos incisos I a IV do §3º deste artigo 
estarão sujeitos a sanções de ordem civil e administrativa, 
inclusive na forma prevista pela Lei nº 8.429/92.
§ 2º. O eleitor deverá apresentar ao Presidente da Mesa 
Receptora de Votos, o título de eleitor e a carteira de 
identidade ou outro documento ofi cial com fotografi a.
§ 3º. Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, o 
Presidente da mesa deverá questioná-lo sobre os dados 
constantes no título de eleitor ou no documento de 
identifi cação, confrontando a assinatura do documento de 
identidade com aquela feita pelo eleitor, na sua presença, e 
mencionando na ata a dúvida suscitada;
§ 4º. A impugnação da identidade do eleitor, formulada por 
membros da mesa, ou fi scais, candidatos, Ministério Público 
ou qualquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por 
escrito, antes de ser o mesmo admitido a votar;
§ 5º. Constará da ata as impugnações e o número de votos 
impugnados;
§ 6º. Nas Mesas Receptoras de Votos será permitida 
a fi scalização de votação, a formulação de protestos, 
impugnações, inclusive quanto à identidade do eleitor, 
devendo ser registrado em ata.

Art. 14. Após a apresentação do eleitor para votar, o mesário 
deverá certifi car se o nome do eleitor consta na listagem 
fornecida pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 15. Após a habilitação do eleitor para votar, o mesmo 
será encaminhado à cabina de votação, devendo o mesário 
colher sua assinatura no caderno de votação.

Art. 16. Fica assegurado o sigilo do voto mediante:
I - o isolamento do eleitor, apenas para efeito de escolha 

dos candidatos;
II - a impossibilidade de ser acompanhado por qualquer 
pessoa à cabina eleitoral, salvo as hipóteses previstas nos 
parágrafos 5º a 8º do art. 5º, desta Resolução.
Parágrafo único. Os votos serão efetuados através de voto 
eletronico ou de cédula eleitoral, onde o eleitor colocará o 
número e/ou nome e/ou apelido do candidato.

Capítulo IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA MESA 

RECEPTORA

Art. 17. Compete ao Presidente da Mesa Receptora de 
Votos:
I - receber o material de votação, correspondente a sua 
mesa receptora de votos da Comissão Especial;
II - comparecer no local de votação, juntamente com os 
demais membros da Mesa Receptora de Votos, até as 
07:00 horas do dia da eleição, para inspeção e preparação 
do local, instalando as cabinas, conferindo e organizando o 
material de votação;
III - estar presente no ato de abertura e de encerramento 
da eleição, salvo força maior, comunicando o impedimento 
à Comissão Especial, pelo menos vinte e quatro horas 
antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o 
impedimento se der dentro desse prazo ou no curso de 
eleição;
IV - afi xar as listas dos candidatos próximo à cabina de 
votação;
V - providenciar almofada com tinta para os analfabetos e 
os que não puderem assinar, exercerem o seu direito ao 
voto;
VI - substituir urnas e remanejar cédulas eleitorais, caso 
seja necessário;
VII - autorizar os eleitores a votar;
VIII - informar à Comissão Especial, os fatos que impeçam 
ou difi cultem o início do processo de votação;
IX - resolver imediatamente todas as difi culdades ou dúvidas 
que ocorrerem;
X - manter a ordem, para o que poderá acionar a Polícia 
Militar ou Guarda Municipal;
XI - consultar a Comissão Especial e o Ministério Público 
sobre ocorrências cujas soluções deles dependerem;
XII - receber as impugnações dos fi scais dos candidatos, 
consignando-as em ata;
XIII - fi scalizar a distribuição das senhas;
XIV - zelar pela preservação das urnas, da cabina de 
votação e da lista contendo os nomes e/ou apelidos e os 
números dos candidatos, disponível no recinto da Seção;
XV - verifi car as credenciais dos representantes e/ou fi scais 
dos candidatos;
XVI - coordenar o trabalho do mesário, secretário e fi scais, 
no intuito de organizar o processo de eleição;
XVII - declarar encerrada a votação às 17:00 horas e 
determinar o responsável encarregado da distribuição de 
senhas numeradas aos eleitores presentes, recolhendo 
seus títulos de eleitor;
XVIII - vedar a fenda da urna de lona com o lacre apropriado, 
rubricado por ele e pelo Secretário e, facultativamente, pelos 
fi scais dos candidatos e do representante do Ministério 
Público;
XIX- recolher todo o material de votação e entregá-lo 
mediante recibo em 02 (duas) vias, com a indicação de hora 
à Comissão Especial e/ou representante indicado por ela, 
que por sua vez entregará o material no local designado 
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para escrutínio, para a contagem fi nal dos votos, logo após 
o encerramento da eleição.

Art. 18. Compete ao Secretário:
I - elaborar a ata da eleição, onde constarão as impugnações, 
os incidentes ocorridos no curso da votação e o número de 
eleitores votantes;
II - distribuir aos eleitores, às 17:00 horas, as senhas de 
entrada, previamente rubricadas ou carimbadas, segundo 
a ordem numérica;
III - cumprir as demais obrigações que lhe for atribuída.
Parágrafo único. A ata deverá ser assinada pelo Secretário, 
Presidente e Mesário, além dos fi scais presentes.

Art. 19. Compete aos Mesários:
I - identifi car o eleitor e entregar o comprovante de votação;
II - substituir o Presidente, de modo que haja sempre quem 
responda pessoalmente pela ordem e regularidade do 
processo eleitoral, cabendo-lhes ainda, assinar a ata da 
eleição.
Parágrafo único. Não comparecendo o Presidente até as 
07h30min, assumirá a Presidência, o Mesário e, na sua 
falta ou impedimento, o Secretário ou um dos Suplentes 
indicados pelo Coordenador Local.

Art. 20. Compete aos componentes das Mesas Receptoras:
I - cumprir as normas e procedimento estabelecidos pela 
Comissão Especial;
II - registrar a impugnação dos votos apresentados pelos 
fi scais na ata e proceder a colheita do voto em separado;
III - verifi car a urna de lona e o material necessário 
para a votação, antes do início da eleição e, em caso 
de irregularidade, comunicar ao Ministério Público e 
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA, tomando as providências cabíveis;
IV - cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas.

Capítulo V
DA VOTAÇÃO

Art. 21. O processo de escolha será fi scalizado pelo 
Ministério Público, pela Comissão Especial e pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA.
§ 1º. Poderão permanecer nas seções de votação, no 
máximo, 07 (sete) pessoas, entre eles, o candidato ou 
seu fi scal/representante, membros do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, 
representante do Ministério Público, além dos membros da 
Mesa Receptora.
§ 2º. O candidato ou pessoa por ele designada a representá-
lo, que por qualquer ação ou omissão venha a tumultuar ou 
prejudicar o bom andamento dos trabalhos, será convidado 
pelo Presidente da Mesa Receptora de Votos a se retirar do 
local, sem prejuízo da posterior aplicação de outras sanções 
decorrentes de tal conduta.

Art. 22. Serão observados na votação os seguintes 
procedimentos:
I - o eleitor, ao apresentar-se na Seção e antes de adentrar 
o recinto da Mesa Receptora de Votos, deverá postar-se 
em fi la;
II - admitido a adentrar, o eleitor apresentará seu documento 
de identifi cação com foto à Mesa Receptora de Votos, o 
qual poderá ser examinado pelos fi scais dos candidatos ou 

pelo representante do Ministério Público;
III - o componente da Mesa localizará o cadastro de 
eleitores da urna e no caderno de votação o nome do eleitor 
e o confrontará com o nome constante no documento de 
identifi cação;
IV - não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, será 
ele convidado a apor sua assinatura ou impressão digital no 
caderno de votação;
V - identifi cado, o eleitor será instruído sobre a forma de 
dobrar a cédula após a anotação do voto, bem como a 
maneira de colocá-las na urna de lona;
VI - entrega da cédula aberta ao eleitor;
VII - o eleitor será convidado a se dirigir à cabina para 
escrever o nome e/ou apelido e/ou número do candidato de 
sua preferência e dobrar a cédula;
VIII - ao sair da cabina, o eleitor depositará a cédula na 
urna de lona, fazendo-o de maneira a mostrar a parte 
rubricada ao mesário e aos fi scais dos candidatos, para que 
verifi quem, sem nela tocar, se não foi substituída;
IX - se a cédula não for a mesma, o eleitor será convidado a 
voltar á cabina e a trazer o seu voto na cédula que recebeu;
X - caso o eleitor não queira retornar à cabina, será 
anotada na ata a ocorrência, fi cando o eleitor retido pela 
Mesa Receptora de Votos, com imediato acionamento da 
Comissão Especial e do Ministério Público;
XI - se o eleitor, ao receber a cédula, ou durante o ato de 
votar, verifi car que se acha rasurada ou de algum modo 
viciada, ou se ele, por imprudência, imprevidência ou 
ignorância, a inutilizar, estragar ou assinalar erradamente, 
poderá pedir outra ao mesário, restituindo-lhe a primeira, 
que será imediatamente inutilizada à vista dos presentes 
e sem quebra do sigilo do que o eleitor nela haja indicado;
XII - após o depósito da cédula na urna de lona, o mesário 
devolverá o documento de identifi cação ao eleitor.
Parágrafo único. Caso necessária a inutilização de cédulas 
de votação por erro do eleitor que solicitar nova cédula, o 
fato deverá ser registrado esse fato, com o recolhimento 
e armazenamento da cédula inutilizada em separado, nela 
grifando a expressão “INUTILIZADO” ou similar.

Art. 23. As assinaturas dos eleitores serão recolhidas nos 
cadernos de votação, os quais, juntamente com o relatório 
fi nal/ata da eleição e o material restante serão entregues no 
local designado para apuração.
§ 1°. O transporte dos documentos do processo de escolha 
será providenciado pela Comissão Especial ou pessoa que 
esta designar para este fi m;
§ 2°. Cabe à Comissão Especial garantir a segurança 
dos encarregados do transporte das urnas até o local de 
apuração.

Capítulo VI
DA APURAÇÃO

Art. 24. A apuração dos votos ocorrerá imediatamente após 
o recebimento das urnas no local designado para escrutínio, 
observados no que couber, os procedimentos previstos nos 
artigos 159 a 187 do Código Eleitoral e o disposto nesta 
Resolução.
§ 1º. A apuração será feita por meio de uma Junta Apuradora 
em número de 03 (três) membros, mais 02 (dois) auxiliares 
por seção eleitoral;
§ 2º. Haverá 01 (uma) Junta Apuradora para cada 02 (duas) 
urnas de lona;
§ 3º. No curso dos trabalhos, todos os membros das Juntas 
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Apuradoras e respectivos auxiliares somente poderão portar 
e utilizar caneta esferográfi ca de cor vermelha;
§ 4º. O representante do Ministério Público será notifi cado 
para participar do ato de que trata o caput e os candidatos 
e seus fi scais credenciados serão convocados para 
acompanhar os procedimentos relativos à apuração;
§ 5º. As Juntas de Apuração procederão da seguinte forma:
I - receberão os documentos da votação, examinando 
sua idoneidade e regularidade, inclusive quanto ao 
funcionamento normal da Seção;
II - receberão as urnas e providenciarão a abertura das 
mesmas;
III - resolverão todas as impugnações e incidentes 
verifi cados durante os trabalhos de apuração;
IV - registrarão todos os procedimentos e ocorrências em 
ata específi ca para tal.

Art. 25. Serão consideradas válidas as cédulas que 
corresponderem ao modelo ofi cial, conforme estabelecido 
no caput do art. 9º desta Resolução.
§ 1º. Serão nulos para todos os efeitos, os votos:
I - que contiverem o número e/ou nome e/ou apelido de 
candidatos inexistentes na regional;
II - dados a candidatos inelegíveis ou não registrados para 
concorrer ao pleito eleitoral;
III - das cédulas que não estiverem devidamente rubricadas, 
na forma prevista na presente Resolução;
IV - que tornem duvidosa a vontade do eleitor;
V - das cédulas que sejam ilegíveis ou contenham caracteres 
estranhos ao idioma Pátrio;
VI - das cédulas que contenham rasuras que impeçam o 
reconhecimento do número e/ou nome e/ou apelido do 
candidato;
VII - das cédulas que contenham mais de um nome de 
candidato à eleição.
§ 2º. Em caso de dúvida quanto à validade do voto, deverá 
ser imediatamente acionada a Comissão Especial e 
notifi cado o representante do Ministério Público.

Art. 26. A apuração dos votos ocorrerá num local único, 
especialmente designado para tal, da seguinte maneira:
I - retirando-se o lacre das urnas, na presença dos 
candidatos ou seus fi scais, do Ministério Público e dos 
demais escrutinadores;
II - contar as cédulas depositadas na urna;
III - desdobrar as cédulas, uma de cada vez, numerando-as 
sequencialmente;
IV - ler os votos e apor, nas cédulas, as expressões “em 
branco” ou “nulo”, se for o caso, colhendo-se a rubrica do 
Secretário;
V - preencher no mapa de apuração o número de votos 
recebidos pelo candidato e/ou digitar no sistema de 
apuração o número e/ou nome e/ou apelido do candidato;
§ 1º. As ocorrências relativas às cédulas somente poderão 
ser suscitadas nessa oportunidade;
§ 2º. Os membros da Junta Apuradora e seus auxiliares 
somente desdobrarão a cédula seguinte após a confi rmação 
do registro da cédula anterior na urna;
§ 3º. Os eventuais erros de digitação deverão ser corrigidos 
enquanto não for comandada a confi rmação fi nal do 
conteúdo da cédula.

Art. 27. Verifi cada a não correspondência entre o número 
sequencial da cédula em apuração e o apresentado pela 
urna, deverão os escrutinadores:

I - emitir o espelho parcial de cédulas;
II - comparar o conteúdo das cédulas com o do espelho 
parcial, a partir da última cédula até o momento em que se 
iniciou a incoincidência;
III - comandar a exclusão dos dados referentes às cédulas 
incoincidentes e retomar a apuração.
Parágrafo único. Havendo motivo justifi cado, a critério 
da Junta Apuradora, a apuração poderá ser reiniciada, 
apagando-se todos os dados da Seção até então registrados.

Art. 28. A incoincidência entre o número de votantes e o 
de cédulas apuradas não constituirá motivo de nulidade 
da votação, desde que não resulte de fraude comprovada 
(Código Eleitoral, art. 166, §1º).
§ 1º. Se os membros da Junta Apuradora entenderem que 
a incoincidência resulta de fraude , será imediatamente 
acionada a Comissão Especial e notifi cado o representante 
do Ministério Público;
§ 2º. Caso a Comissão Especial entenda necessário anular 
a votação de uma determinada urna, determinará sua 
apuração em separado e recorrerá de ofício para a plenária 
do CMDCA.

Art. 29. Concluída a contagem de votos, os membros da 
Junta Apuradora providenciarão a emissão do boletim de 
urna em 03 (três) vias.
§ 1º. Os boletins de urna serão assinados pelos 03 (três) 
membros da Junta Apuradora e pelos 02 (dois) auxiliares 
e, se presentes, pelos fi scais dos candidatos e pelo 
representante do Ministério Público.
§ 2º. Apenas os boletins de urna poderão servir como prova 
posterior perante o CMDCA.

Art. 30. O encerramento da apuração de uma Seção 
consistirá na emissão do boletim de urna com os resultados.

Art. 31. Concluída a apuração de uma urna e antes de se 
passar à subsequente, as cédulas serão recolhidas em 
envelope especial, o qual será fechado e lacrado, assim 
permanecendo até 10 de janeiro de 2020, salvo se houver 
pedido de recontagem ou recurso quanto ao seu conteúdo.

Art. 32. Apuradas todas as urnas, a Comissão Especial 
receberá o resultado das planilhas de apuração e, não 
havendo impugnações ou recursos, fará a totalização dos 
votos por candidato, lavrando a ata respectiva.

Art. 33. Resolvidas as impugnações apresentadas durante 
a votação, a Comissão Especial divulgará o resultado da 
eleição e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA, proclamará o resultado da eleição, 
que será posteriormente publicado nos órgãos ofi ciais.

Art. 34. Após a proclamação do resultado os candidatos 
poderão apresentar impugnações, que serão decididas pela 
Comissão Especial, após ouvida do Ministério Público.
Parágrafo único. Caberá recurso, da decisão da Comissão 
Especial ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - CMDCA, imediatamente após a decisão.

Art. 35. Os pedidos de impugnação referentes ao resultado 
geral da eleição ou face propaganda irregular de candidatos, 
deverão ocorrer no prazo máximo de 02 (dois) dias após 
a publicação ofi cial do resultado, devendo o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA 
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decidir, em reunião extraordinária especialmente designada 
para este fi m, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
Parágrafo único. A decisão do CMDCA será precedida 
de parecer da Procuradoria Jurídica do Município, com 
notifi cação pessoal do Ministério Público.

Art. 36. A pendência do julgamento de recursos não 
impede a divulgação do resultado da votação, que deverá, 
no entanto, conter a ressalva quanto à possibilidade de 
alteração.
Art. 37. Uma vez julgados os recursos, cabe ao CMDCA 
dar ampla publicidade ao resultado fi nal da eleição, sem 
prejuízo da retifi cação das publicações anteriormente 
efetuadas, caso necessário.

Capítulo VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 38. Em caso de empate na votação de candidatos e de 
suplentes de uma mesma Regional, será considerado eleito 
o candidato mais idoso (Código Eleitoral, art. 111).

Art. 39. Serão considerados suplentes dos candidatos 
eleitos todos os demais candidatos pertencentes à mesma 
regional que não forem eleitos, na ordem decrescente de 
votação.

Art. 40. Ao fi nal dos trabalhos, a Junta de Apuração e seus 
auxiliares preencherão os relatórios por regional (mapas da 
apuração) conforme modelo fornecido pelo CMDCA, em 
duas vias, as quais serão assinadas e rubricadas por todos 
os componentes da referida Junta, fi scais dos candidatos 
que estiverem presentes e pelo representante do Ministério 
Público, dos quais constarão, pelo menos, os seguintes 
dados (analogia ao disposto no art. 186, §1º do Código 
Eleitoral):
I - o número de votos apurados diretamente pelas urnas;
II - as urnas anuladas e as não apuradas, os motivos e o 
número de votos anulados ou não apurados;
III - a votação dos candidatos por regional, na ordem da 
votação recebida;
IV - as impugnações apresentadas às Juntas de Apuração 
e como foram resolvidas, assim como os recursos que 
tenham sido interpostos.

Art. 41. Todos os casos omissos serão resolvidos pela 
Comissão Especial, com consulta à Procuradoria do 
Município e notifi cação pessoal do Ministério Público.

Marataízes – ES,  01 de abril de 2019

COMISSÃO ELEITORAL ESPECIAL

JUÇARA SANTANA TORRES
Presidente do CMDCA

Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação 
e Trabalho

MARLUCE PEREIRA ROCHA
Secretaria Municipal de Educação

GEHISA RAMOS PINTO
Caritas Diocesana

MARIA EDUARDA VIEIRA FERREIRA
Centro de Recuperações Sentinelas.

RESOLUÇÃO 03/2019 DE 28 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre as condutas vedadas aos(às) candidatos(as) 
e respectivos(as) fi scais durante o Processo de Escolha 
dos Membros do(s) Conselho(s) Tutelar(es) e sobre o 
procedimento de sua apuração.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE (CMDCA) do Município de 
Marataízes, no uso de suas atribuições conferidas pelas 
Leis Municipais nº 361 de 2001 e n°1669 de 2014, bem como 
pelo art. 139 Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente) e pelo art. 7º, da Resolução CONANDA 
nº 170/14, que lhe conferem a presidência do Processo de 
Escolha dos Membros do Conselho Tutelar e, 

CONSIDERANDO que o art. 7º, §1º, letra “c”, da Resolução 
CONANDA nº 170/14, dispõe que à Comissão Eleitoral do 
CMDCA cabe defi nir as condutas permitidas e vedadas 
aos(às) candidatos(as) a membros do(s) Conselho(s) 
Tutelar(es);

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 11, §6º, incisos III e 
IX, da Resolução CONANDA nº 170/14, aponta também 
ser atribuição da Comissão Eleitoral do CMDCA, analisar 
e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos 
de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da 
votação, bem como resolver os casos omissos, 

RESOLVE: 

ART. 1º - A campanha dos(as) candidatos(as) a membros 
do Conselho Tutelar é permitida somente após a publicação 
da lista fi nal dos(as) candidatos(as) habilitados(as) no 
Processo de Escolha e será encerrada a meia noite da 
véspera do dia da votação.

ART. 2º - Serão consideradas condutas vedadas aos(às) 
candidatos(as) devidamente habilitados ao Processo de 
Escolha dos membros do Conselho Tutelar de 2019 e aos 
seus prepostos:

DA PROPAGANDA
oferecer, prometer ou solicitar dinheiro, dádiva, rifa, sorteio 
ou vantagem de qualquer natureza; 
perturbar o sossego público, com algazarra ou abusos de 
instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
fazer propaganda por meio de impressos ou de objeto que 
pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda;
prejudicar a higiene e a estética urbana ou desrespeitar 
posturas municipais ou que impliquem qualquer restrição 
de direito;
caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como 
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órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública;
fazer propaganda de qualquer natureza, que for veiculada 
por meio de pichação, inscrição a tinta, fi xação de placas, 
estandartes, faixas e assemelhados, nos bens cujo uso 
dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou 
que a ele pertençam, e nos de uso comum (cinema, clubes, 
lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda 
que de propriedade privada), inclusive postes de iluminação 
pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, 
pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos;
colocar propaganda de qualquer natureza em árvores e 
nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em 
muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo que não lhes 
causem dano;
fazer propaganda mediante outdoors, sujeitando-se a 
empresa responsável e candidatos(as) à imediata retirada 
da propaganda irregular.

DA CAMPANHA PARA ESCOLHA
a.) confeccionar, utilizar ou distribuir por comitê, candidato(a) 
ou com a sua autorização, camisetas, chaveiros, bonés, 
canetas, brindes, cesta básicas ou quaisquer outros bens 
ou materiais que possam proporcionar vantagem ao(à) 
eleitor(a);
b.) realizar showmício e evento assemelhado para promoção 
de candidatos(as), bem como apresentação, remunerada 
ou não, de artistas com a fi nalidade de animar comício ou 
reunião de campanha;
c.) utilizar trios elétricos em campanha, exceto para a 
sonorização de anúncio de comícios;
d.) usar símbolos, frases ou imagens, associadas ou 
semelhantes às empregadas por órgão de governo, 
empresa pública ou sociedade de economia mista;
e.) efetuar qualquer tipo de pagamento em troca de espaço 
para a veiculação de propaganda em bens particulares, 
cuja cessão deve ser espontânea e gratuita;
f.) contratar ou utilizar, ainda que em regime de voluntariado, 
de crianças e adolescentes para distribuição de material 
de campanha em vias públicas, residências de eleitores e 
estabelecimentos comerciais.

NO DIA DO PROCESSO DE ESCOLHA
 usar alto-falantes e amplifi cadores de som ou promover 
comício ou carreata;
arregimentar eleitor ou fazer propaganda de boca de urna;
até o término do horário de votação, contribuir, de qualquer 
forma, para aglomeração de pessoas portando vestuário 
padronizado, de modo a caracterizar manifestação coletiva, 
com ou sem utilização de veículos;
fornecer aos(às) eleitores(as) transporte ou refeições;
doar, oferecer, prometer ou entregar ao(à) eleitor(a), com 
o fi m de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de 
qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, 

desde o registro de candidatura até o dia da eleição, 
inclusive (captação de sufrágio);
padronizar, nos trabalhos de votação, o vestuário dos(as) 
seus(suas) respectivos(as) fi scais.

DAS PENALIDADES
ART. 3º - O desrespeito às regras apontadas no art. 2º desta 
Resolução caracterizará inidoneidade moral, deixando o(a) 
candidato(a) passível de impugnação da candidatura, por 
conta da inobservância do requisito previsto no art. 133, 
inciso I, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente). 

DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE CONDUTAS 
VEDADAS

ART. 4º - Qualquer cidadão ou candidato(a) poderá 
representar à Comissão Eleitoral do CMDCA contra 
aquele(a) que infringir as normas estabelecidas por meio 
desta Resolução, instruindo a representação com provas ou 
indícios de provas da infração.
Parágrafo único - Cabe à Comissão Eleitoral do CMDCA 
registrar e fornecer protocolo ao representante, com envio 
de cópia da representação ao Ministério Público.

ART. 5º - No prazo de 01 (um) dia contado do recebimento 
da notícia da infração às condutas vedadas previstas nesta 
Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA deverá instaurar 
procedimento administrativo para a devida apuração de sua 
ocorrência, expedindo-se notifi cação ao(à) infrator(a) para 
que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 02 (dois) 
dias contados do recebimento da notifi cação (art. 11, §3º, 
inciso I, da Resolução CONANDA nº 170/14).
Parágrafo único - O procedimento administrativo também 
poderá ser instaurado de ofício pela Comissão Eleitoral do 
CMDCA, assim que tomar conhecimento por qualquer meio, 
da prática da infração.

ART. 6º - A Comissão Eleitoral do CMDCA poderá, no prazo 
de 02 (dois) dias do término do prazo da defesa:
I - arquivar o procedimento administrativo se entender não 
confi gurada a infração ou não houver provas sufi cientes da 
autoria, notifi cando-se pessoalmente o representado e o 
representante, se for o caso;
II - determinar a produção de provas em reunião designada 
no máximo em 02 (dois) dias contados do decurso do prazo 
para defesa (art. 11, § 3º, inciso II, da Resolução CONANDA 
nº 170/14).
§ 1º - No caso do inciso II supra, o representante será 
intimado pessoalmente e, querendo, comparecer à reunião 
designada e efetuar sustentação, oral ou por escrito, à luz 
das provas e argumentos apresentados pela defesa;
§ 2º - Após a manifestação do representante, ou mesmo na 
ausência deste, será facultado ao representado a efetuar 
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sustentação, oral ou por escrito, por si ou por defensor 
constituído;
§ 3º - Eventual ausência do representante ou do 
representado não impedem a realização da reunião a que 
se refere o inciso II supra, desde que tenham sido ambos 
notifi cados para o ato.   

ART. 7º - Finalizada a reunião designada para a produção das 
provas indicadas pelas partes, a Comissão Eleitoral decidirá, 
fundamentadamente, em 02 (dois) dias, notifi cando-se, em 
igual prazo, o(a) representado(a) e/ou o(a) representante, 
que terão também o mesmo prazo para interpor recurso, 
sem efeito suspensivo, à Plenária do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 11, § 4º, da 
Resolução CONANDA nº 170/14). 
§ 1º - A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente decidirá em 02 (dois) dias do 
término do prazo da interposição do recurso, reunindo-
se, se preciso for, extraordinariamente (art. 11, § 4º, da 
Resolução CONANDA nº 170/14);
§ 2º - No julgamento do recurso será observado o mesmo 
procedimento indicado no art. 6º, §§ 1º a 3º da presente 
Resolução. 

ART. 8º - Caso seja cassado o registro da candidatura, em 
havendo tempo hábil, o nome do candidato cassado será 
excluído da cédula eleitoral ou da programação da urna 
eletrônica.
Parágrafo único - Em não havendo tempo hábil para 
exclusão do nome do candidato cassado da cédula eleitoral 
ou da programação da urna eletrônica, os votos a ele 
porventura creditados serão considerados nulos. 

ART. 9º - O(A) representante do Ministério Público, tal 
qual determina o art. 11, § 7º, da Resolução CONANDA 
nº 170/14, deverá ser cientifi cado de todas as decisões da 
Comissão Eleitoral do CMDCA e de sua Plenária, no prazo 
de 02 (dois) dias de sua prolação.

ART. 10 - Os prazos previstos no art. 3º seguirão a regra 
do art. 212 do Código de Processo Civil (Lei Federal nº 
13.105), ou seja, realizar-se-ão em dias úteis, das 06 (seis) 
às 20 (vinte) horas.

DA PUBLICIDADE DESTA RESOLUÇÃO
ART. 11 - Para que o teor desta Resolução seja de 
conhecimento de todos os munícipes e candidatos(as), ela 
deverá ter ampla publicidade, sendo publicada no Diário 
Ofi cial do Município ou meios equivalentes, além de ser 
afi xada em locais de grande acesso ao público e noticiada 
em rádios, jornais e outros meios de divulgação, inclusive e 
se possível, pela internet.
Parágrafo único - O Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente dará ampla divulgação dos 
telefones, endereços eletrônicos e locais onde poderão 
ser encaminhadas denúncias de violação das regras de 
campanha;

ART. 12 - A fi m de que os(as) candidatos(as) não aleguem 
desconhecimento do teor desta Resolução, a Comissão 
Eleitoral do CMDCA fará reunião com eles(as) em 02 
(dois) momentos do Processo de Escolha dos Membros do 
Conselho Tutelar:
antes do início da campanha, tão logo seja publicada 
a relação dos(as) candidatos(as) inscritos(as) e 
considerados(as) habilitados(as) - art. 11, §§ 5º e 6º, da 
Resolução CONANDA nº 170/14;
na véspera do dia da votação.
Parágrafo único - Em cada uma dessas reuniões, será 
lavrado Termo de Compromisso, assinado por todos(as) 
candidatos(as) a Membros do Conselho Tutelar e integrantes 
da Comissão Eleitoral, no sentido de que as regras previstas 
nesta Resolução serão devidamente respeitadas, sob pena 
de  impugnação da candidatura (art. 11, §6º, inciso I, da 
Resolução CONANDA nº 170/14).

Marataízes – ES,  01 de abril de 2019
COMISSÃO ELEITORAL ESPECIAL

JUÇARA SANTANA TORRES
Presidente do CMDCA

Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação 
e Trabalho

MARLUCE PEREIRA ROCHA
Secretaria Municipal de Educação

GEHISA RAMOS PINTO
Caritas Diocesana

MARIA EDUARDA VIEIRA FERREIRA
Centro de Recuperações Sentinelas.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO 06/2019 DE 29 DE MARÇO DE 2019

O Conselho Municipal de Saúde de Marataízes, Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 
Federal n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, bem como 
com as prerrogativas de seu Regimento Interno, publicado 
no Diário Ofi cial do Município n.º 2565, e consoante com a 
Lei Municipal N.°1038/2007, de 19 de janeiro de 2007. 

Considerando a aprovação na Reunião Extraordinária do 
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Conselho;
Considerando o contido nos protocolos n.°008622/2019, 
008754/2019, 008922/2019, 011278/2019 que indicaram 
novos membros para representação no Conselho Municipal 
de Saúde;

RESOLVE:

APROVAR a nova composição do CMS – Conselho 
Municipal de Saúde – ES, com as indicações do Segmento 
dos Prestadores de Serviço de Saúde, segmento dos 
Trabalhadores de Serviços de Saúde, segmento dos 
Usuários do SUS e do segmento do Governo/Gestor, 
conforme Indicação dos Segmentos e a Resolução nº 453 
do Conselho Nacional de Saúde, para o Biênio 2019/2021.

SEGMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS – SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE
ACB- Associação Cristã Benefi cente
1 – Lygia Maria Daibert Furtado – Titular
2 – Carlos Márcio de Toledo Costa – 1º Suplente
3 – Jaqueline Laurindo dos Santos – 2º Suplente

AMOPHIT – Associação dos Moradores do Bairro 
Philemon Tenório
1 – Luiz Antônio de Oliveira Marvila – Titular
2 – Anderson de Souza Laurindo – 1º Suplente
3 – Zediane Elias Nunes Ponte – 2º Suplente

ASMOCIN – Associação dos Moradores do Bairro 
cidade Nova
1 – Sônia de Oliveira Bellato – Titular
2 – Geraldo das neves Tomaz – 1º Suplente

APEMAR – Associação dos Pescadores de Marataízes
1 – Luan Porto Paz – Titular 
2 – Lucas Andrade Teixeira – 1º Suplente 
3 – Andréa Costa Mendes – 2º Suplente

COLÔNIA DOS PESCADORES Z-8 – Nossa Senhora dos 
Navegantes
1 – Marcoli Luiz Marvila – Titular
2 – Lucimar Garcia Ferreira Fernandes – 1º Suplente
3 – Welington Minguel de Paiva – 2º Suplente

PARÓQUIA SANTÍSSIMA TRINDADE
1 – Josivan Brandão Moté – Titular
2 – Elizabeth Finamore Dias – 1° Suplente 
3 – Penha da Graça Zuim Fontes – 2° Suplente 

PASTORAL DA CRIANÇA
1 – Norma Lucia da Silva – Titular 
2 – Maria de Fátima Almeida D. Adversi – 1º Suplente

SISMAPKI – Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Marataízes, Presidente Kennedy e Iconha
1 – Wilson de Azevedo Filho – Titular
2 – Roney da Silva Santiago  – 1º Suplente
3 – Roniel Nunes de Souza– 2º Suplente

SEGMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
COREN-ES – Conselho Regional de Enfermagem
1 – Emanuelle Cervidanes Pereira – Titular

CRF-ES – Conselho Regional de Farmácia
1 – Rosemarie Pereira Ramos – Titular
2 – João Lino da Fonseca – 1º Suplente
3 – Marcelo Said dos Reis – 2º Suplente

SINDACS-ES – Sindicato dos Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Endemias do Estado do Espírito 
Santo
1 – Marcelo Machado de Paula – Titular
2 – Aldiléa Brandão Pereira – 1º Suplente
3 – Adrinano Nunes Teixeira – 2º Suplente

SIMES-ES – Sindicato dos Médicos do Estado do 
Espírito Santo
1 – Newton Araújo Júnior – 1º Suplente
2 – Moacir Moreira Xavier – 2º Suplente

SEGMENTO DO GOVERNO/GESTOR
Secretaria Municipal de Saúde – Governo
1 – Alberto Mello Silva – Titular
2 – Éder dos Santos Amaral – 1º Suplente
3 – Danúbia do Nascimento Barbosa – 2º Suplente

Secretaria Municipal de Saúde – Gestor
1 – Marco Cesar Nunes de Mendonça – Titular
2 – Ana Paula Milan Laiber Calixto – 1º Suplente
3 – Cristina Roza Fernandes Marvila Marques – 2º Suplente

SEGMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA 
SAÚDE
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Marataízes-ES
1– Dilcéa Marvila de Oliveira – Titular
2 – Édpo do Nascimento Ferreira – 1º Suplente
3 – Marília Ribeiro Stanzani – 2º Suplente

HECI – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
1 – Vanda Marcia Ferris Lemos – Titular
2 – Juliana Santana Marchiori – 1º Suplente

MARCOS CESAR NUNES DE MENDONÇA 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de 

Marataízes
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CONVOCAÇÃO PARA CHAMADA 
EDITAL DT  N°11/2018

Publicado em Diário Oficial 14/11/2018

A Secretária Municipal de Educação  de Marataízes, no uso  de suas atribuições legais, em especial as
que lhe são conferidas pelo Decreto-P nº 8.634 de 30/10/2018, publica Cromograma de Chamada  para
Contratação em Designação Temporária.
Considerando o disposto na Constituição federal, art. 211, Emenda Constitucional nº 14 de 1996.

Considerando o disposto na Lei nº 9694/2016(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

Considerando a obrigatoriedade da Rede Municipal de Ensino em cumprir o Calendário Letivo para o ano 2019,
sem prejuízo na vida escolar do aluno.

Considerando   a   CESSÃO Publicada no dia  27/03/2019,  de MARLENE DECOTE TELLES,  PROFESSORA
ENSINO FUNDAMENTAL – DI.

Considerando a necessidade  da continuidade das atividades escolares. Ficam CONVOCADOS os candidatos
relacionados no ANEXO I, para substituir as vacâncias temporárias, de acordo com  o atendimento de excepcional
interesse público nos termos da Lei nº 1.999/2018, , art. 2º, inciso I, II, III, IV, V,VI, VII, IX, XI ou legislação que vier
substituí-la,  enquanto  houver  necessidade  dos  seus  serviços,  de  acordo  com  a  logística  de  atividades  da
Secretaria de Educação.

Os Candidatos deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação de Marataízes, sito a Avenida
Rubens Rangel, 687 – Centro – Marataízes,  de acordo com o cronograma abaixo.

ESCOLHA  04 DE  ABRIL DE 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLOCAL

HORÁRIO MODALIDADE
9h PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL – DI. - EDITAL 11/2018

Toda documentação a ser apresentada está especificada no  Edital n°11/2018, publicado no Diário Oficial,
no dia 14/11/2018, item  10, 10.2 (a,b,c);  e Anexo II.

SEGUE NO ANEXO I  A RELAÇÃO PARA CADASTRO RESERVA DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA
MANIFESTAR  INTERESSE  NA CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA ATÉ  O  LIMITE  DE  VAGAS  DISPONÍVEIS,
RESPEITADA A PRIORIDADE POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

Marataízes , 01 de abril de 2019

MARIA DA PENHA SILVA LOUBACK
Secretária Municipal de Educação

Decreto-P nº 8.634 de 30/10/2018

CONVOCAÇÕES - SEMED
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ANEXO I
PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL – DI. - EDITAL 11/2018
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