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

DECRETOS

DECRETO - P Nº 8.980, DE 06 DE JANEIRO DE 
2020.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORES 
OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica Municipal; 

DECRETA:

Art. 1° - Ficam exonerados os servidores ocupantes de 
cargos em comissão, abaixo relacionados: 

NOME CARGO EM COMISSÃO SIMBOLO LOTAÇÃO

GILBERTO DE 
FIGUEIREDO LOBATO

SUPERINTENDENTE DE 
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E 

POSTURAS
CC2 SEMOU

RODRIGO LUIZ 
TORRES SILVA

SUPERINTENDENTE DE OBRAS 
PÚBLICAS CC2 SEMOU

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 06 de janeiro de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO - P Nº 8.981, DE 06 DE JANEIRO DE 
2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
OCUPAR CARGOS EM COMISSÃO E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica Municipal; 

DECRETA:

Art. 1° - Ficam nomeados para ocupar cargos em comissão 

os servidores abaixo relacionados: 

NOME CARGO EM COMISSÃO SIMBOLO LOTAÇÃO

GILBERTO DE 
FIGUEIREDO LOBATO

SUPERINTENDENTE DE OBRAS 
PÚBLICAS CC2 SEMOU

RODRIGO LUIZ 
TORRES SILVA

SUPERINTENDENTE DE 
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E 

POSTURAS 
CC2 SEMOU

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos a partir de 07 de janeiro de 2020, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 06 de janeiro de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO - P Nº 8.982, DE 06 DE JANEIRO DE 
2020.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR 
OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica Municipal; 

DECRETA:

Art. 1° - Fica exonerada MICHELE ALVES DA SILVA, do 
cargo comissionado de Chefe de Setor de Apoio Pedagógico 
e Atendimento Social, símbolo CC5, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 06 de janeiro de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal
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PORTARIAS

PORTARIA 01, DE 03 DE JANEIRO DE 2020

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES 
PARA RESPONDEREM COMO FISCAIS DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 007/2020, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O Secretário Municipal de Esporte e Lazer, usando de suas 
atribuições legais; 

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o servidor Sr. FRANCISCO ABRAHÃO 
NETO, lotado na função Comissionada de Diretor de Esporte 
nesta Secretaria de Esporte e Lazer, matrícula funcional 
108849, como  FISCAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº 007/2020, JOÃO BATISTA BONFIN FUNDÃO - ME, 
que tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE SHOW  DE 
MANOBRAS RADICAIS EM MOTOS.

Art. 2º - O servidor acima mencionado será substituído em 
suas ausências e em seus impedimentos pelo Sr. ALEX 
DA SILVA ABIB, matrícula funcional sob o Nº 108848, 
brasileiro, servidor, lotado na função Comissionada de 
Diretor de Infraestrutura Esportiva 

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

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

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

Art. 5º -  Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

ROBSON SEYR
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

PORTARIA Nº 001/2020 DE 02 DE JANEIRO DE 
2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a 
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA 
NA LOCALIDADE DE CANUDOS NO MUNICÍPIO DE 
MARATAÍZES, objeto do Contrato 256/2019 e dá outras 
providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso de 
suas atribuições legais, considerando a celebração do 
Contrato Nº256/2019 e Tomada de Preços 014/2019, para         
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA 
NA LOCALIDADE DE CANUDOS NO MUNICÍPIO DE 
MARATAÍZES.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar o servidor Giusepe Mozer Marchiore, 
CREA-ES 37812/D, nº funcional 109528, para acompanhar 
e fiscalizar a execução da obra do respectivo contrato nº 
256/2019 no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é a 
Contratante e a empresa MARLIN CONSTRUTORA LTDA 
é a Contratada e que, será substituído em suas ausências 
e em seus impedimentos, pelo servidor Eliézer Pedrosa de 
Almeida, nº funcional 104640– CREA 83174/D.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:

a) Exercer a fiscalização geral nas áreas das obras, 
verificando o cumprimento referente ao objeto do contrato 
e vedando a realização de serviços diversos aqueles 
efetivamente contratados;
b) Acompanhar o andamento da Obra, a fim de constatar a 
sua conformidade com as plantas aprovadas;
c) Verificar denúncias, prestar informações e emitir 
pareceres em requerimentos sobre a obra;
d) Efetuar trabalho de campo para fornecer medidas de 
localização;
e) Controlar a qualidade do material empregado e os 
traços utilizados, a fim de verificar se estão dentro das 
especificações técnicas requeridas.
f) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a 
documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o 
contrato, caderno de encargos, orçamentos, cronogramas, 
caderneta de ocorrências, correspondências, relatórios 
diários, certificados de ensaios e testes.
g) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e 
canteiro de serviço apresentados pela contratada no início 
dos trabalhos;
h) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma 
detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela 
contratada no início dos trabalhos;
i) Promover reuniões periódicas no canteiro da obra para 
análise e discussão sobre o andamento dos serviços, 
esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento 
do contrato;
j) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões 
eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, 
especificações e demais elementos do projeto, bem 
como fornecer informações e instruções necessárias ao 
desenvolvimento dos trabalhos;
k) Promover a presença dos Autores dos projetos nos 
canteiros de serviço, sempre que for necessária a 
verificação da exata correspondência entre as condições 
reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos 
de projeto;
l) Paralisar e/ou solicitar que se refaça qualquer serviço que 
não seja executado em conformidade com projeto, norma 
técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do 
contrato;
m) Durante a visitação às obras, percorrer todas as 
instalações, tendo sempre em mãos cópias de todos os 
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projetos, especificações, contrato e bloco de anotações 
para posterior preenchimento do diário de obras;
n) A cada visita, o fiscal deverá observar, além da qualidade 
dos serviços executados, o contingente de trabalhadores, 
a disponibilidade de material e equipamentos a seqüência 
correta das etapas, o cumprimento do cronograma e a 
obediência às orientações anotadas no diário de obras;
o) Preparar as medições de acordo com o serviço executado 
e em conformidade com o cronograma físico-financeiro;
p) Em cada medição emitir o atestado de recebimento 
provisório;
q) Na última medição além do atestado de recebimento 
provisório, emitir o atestado de recebimento definitivo.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº 02 DE 06 DE JANEIRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E CONTÉM OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº 8.192, de 31 de maio de 2017, no uso de 
suas atribuições delegadas, tendo em vista o que consta do 
processo sob protocolo nº048384/2019

RESOLVE:

Art.1º-Determinar a Instauração de Procedimento 
Administrativo Disciplinar para apurar eventuais 
responsabilidades administrativas descritas no processo 
nº048384/2019 bem como proceder ao exame dos atos e 

fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos. 

Art.2º-O presidente escolhido designará um funcionário 
que atuará como Secretário da Comissão, que não poderá 
recair sobre seus membros.

Art.3º-A Comissão funcionará nas dependências da 
Prefeitura Municipal de Marataízes – ES e terá prazo de 
60 (sessenta) dias, a contar da data da instalação, para 
concluir os trabalhos, prorrogável por igual período, quando 
as circunstâncias o exigirem. 

Parágrafo único: A prorrogação de que trata este artigo 
dependerá de solicitação ao secretário de administração e 
de sua autorização.

Art.4º-Nos casos omissos será adotado o disposto na Lei 
053/97.

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

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº002/2020 DE 02 DE JANEIRO DE 
2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato administrativo nº 257/2019 referente a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS NOVA 
CANAÃ X BREJO DOS PATOS X JABOTI- MARATAÍZES e 
dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso de 
suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67, 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a celebração do 
Contrato Administrativo nº 257/2019, para a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA NOS TRECHOS NOVA CANAÃ X BREJO DOS 
PATOS X JABOTI- MARATAÍZES por meio da Concorrência 
nº 018/2019

R E S O L V E: 

Art. 1º - Designar o servidor Giusepe Mozer Marchiore, 
CREA-ES 37812/D, nº funcional 109528, para acompanhar 
e fiscalizar a execução do objeto constante no contrato 
administrativo nº 257/2019, no qual a Prefeitura Municipal 
de Marataízes é a Contratante e que, será substituído em, 
suas ausências e em seus impedimentos, pelo servidor 
Wesley Nunes Paiva, CREA-ES 037771/D, nº funcional 
104746.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:

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

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

REGISTRE-SE        PUBLIQUE-SE      CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº 003/2020 DE 02 DE JANEIRO DE 2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS NOVA 
CANAÃ X BREJO DOS PATOS X JABOTI- MARATAÍZES, 
objeto do Contrato 257/2019 e dá outras providências.”
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O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso 
de suas atribuições legais, considerando a celebração 
do Contrato Nº257/2019 e Concorrência 018/2019, para           
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS NOVA 
CANAÃ X BREJO DOS PATOS X JABOTI- MARATAÍZES.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar o servidor Giusepe Mozer Marchiore, 
CREA-ES 37812/D, nº funcional 109528, para acompanhar 
e fiscalizar a execução da obra do respectivo contrato nº 
257/2019 no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes 
é a Contratante e a empresa J B P TRANSPORTES E 
SERVIÇOS EIRELI é a Contratada e que, será substituído 
em suas ausências e em seus impedimentos, pelo servidor 
Wesley Nunes Paiva, nº funcional 104746– CREA-ES 
037771/D.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:

a) Exercer a fiscalização geral nas áreas das obras, 
verificando o cumprimento referente ao objeto do contrato 
e vedando a realização de serviços diversos aqueles 
efetivamente contratados;
b) Acompanhar o andamento da Obra, a fim de constatar a 
sua conformidade com as plantas aprovadas;
c) Verificar denúncias, prestar informações e emitir 
pareceres em requerimentos sobre a obra;
d) Efetuar trabalho de campo para fornecer medidas de 
localização;
e) Controlar a qualidade do material empregado e os 
traços utilizados, a fim de verificar se estão dentro das 
especificações técnicas requeridas.
f) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a 
documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o 
contrato, caderno de encargos, orçamentos, cronogramas, 
caderneta de ocorrências, correspondências, relatórios 
diários, certificados de ensaios e testes.
g) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e 
canteiro de serviço apresentados pela contratada no início 
dos trabalhos;
h) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma 
detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela 
contratada no início dos trabalhos;
i) Promover reuniões periódicas no canteiro da obra para 
análise e discussão sobre o andamento dos serviços, 
esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento 
do contrato;
j) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões 
eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, 
especificações e demais elementos do projeto, bem 
como fornecer informações e instruções necessárias ao 
desenvolvimento dos trabalhos;
k) Promover a presença dos Autores dos projetos nos 
canteiros de serviço, sempre que for necessária a 
verificação da exata correspondência entre as condições 
reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos 
de projeto;
l) Paralisar e/ou solicitar que se refaça qualquer serviço que 
não seja executado em conformidade com projeto, norma 
técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do 
contrato;
m) Durante a visitação às obras, percorrer todas as 

instalações, tendo sempre em mãos cópias de todos os 
projetos, especificações, contrato e bloco de anotações 
para posterior preenchimento do diário de obras;
n) A cada visita, o fiscal deverá observar, além da qualidade 
dos serviços executados, o contingente de trabalhadores, 
a disponibilidade de material e equipamentos a seqüência 
correta das etapas, o cumprimento do cronograma e a 
obediência às orientações anotadas no diário de obras;
o) Preparar as medições de acordo com o serviço executado 
e em conformidade com o cronograma físico-financeiro;
p) Em cada medição emitir o atestado de recebimento 
provisório;
q) Na última medição além do atestado de recebimento 
provisório, emitir o atestado de recebimento definitivo.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº 004/2020 DE 02 DE JANEIRO DE 
2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY DO BAIRRO NOSSA 
SENHORA APARECIDA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, 
objeto do Contrato 258/2019 e dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso de 
suas atribuições legais, considerando a celebração do 
Contrato Nº258/2019 e Tomada de Preços 013/2019, para          
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY DO BAIRRO NOSSA 
SENHORA APARECIDA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar o servidor Giusepe Mozer Marchiore, 
CREA-ES 37812/D, nº funcional 109528, para acompanhar 
e fiscalizar a execução da obra do respectivo contrato nº 
258/2019 no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é a 
Contratante e a empresa MARLIN CONSTRUTORA LTDA 
é a Contratada e que, será substituído em suas ausências 
e em seus impedimentos, pelo servidor Eliézer Pedrosa de 
Almeida, nº funcional 104640– CREA 83174/D.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:

a) Exercer a fiscalização geral nas áreas das obras, 
verificando o cumprimento referente ao objeto do contrato 
e vedando a realização de serviços diversos aqueles 
efetivamente contratados;
b) Acompanhar o andamento da Obra, a fim de constatar a 
sua conformidade com as plantas aprovadas;
c) Verificar denúncias, prestar informações e emitir 
pareceres em requerimentos sobre a obra;
d) Efetuar trabalho de campo para fornecer medidas de 
localização;
e) Controlar a qualidade do material empregado e os 
traços utilizados, a fim de verificar se estão dentro das 
especificações técnicas requeridas.
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f) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a 
documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o 
contrato, caderno de encargos, orçamentos, cronogramas, 
caderneta de ocorrências, correspondências, relatórios 
diários, certificados de ensaios e testes.
g) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e 
canteiro de serviço apresentados pela contratada no início 
dos trabalhos;
h) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma 
detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela 
contratada no início dos trabalhos;
i) Promover reuniões periódicas no canteiro da obra para 
análise e discussão sobre o andamento dos serviços, 
esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento 
do contrato;
j) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões 
eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, 
especificações e demais elementos do projeto, bem 
como fornecer informações e instruções necessárias ao 
desenvolvimento dos trabalhos;
k) Promover a presença dos Autores dos projetos nos 
canteiros de serviço, sempre que for necessária a 
verificação da exata correspondência entre as condições 
reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos 
de projeto;
l) Paralisar e/ou solicitar que se refaça qualquer serviço que 
não seja executado em conformidade com projeto, norma 
técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do 
contrato;
m) Durante a visitação às obras, percorrer todas as 
instalações, tendo sempre em mãos cópias de todos os 
projetos, especificações, contrato e bloco de anotações 
para posterior preenchimento do diário de obras;
n) A cada visita, o fiscal deverá observar, além da qualidade 
dos serviços executados, o contingente de trabalhadores, 
a disponibilidade de material e equipamentos a seqüência 
correta das etapas, o cumprimento do cronograma e a 
obediência às orientações anotadas no diário de obras;
o) Preparar as medições de acordo com o serviço executado 
e em conformidade com o cronograma físico-financeiro;
p) Em cada medição emitir o atestado de recebimento 
provisório;
q) Na última medição além do atestado de recebimento 
provisório, emitir o atestado de recebimento definitivo.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº 005/2020 DE 02 DE JANEIRO DE 
2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a OBRA 
DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E 
PAVIMENTAÇÃO DO BAIXO ACAPULCO E PARTE DO 
BAIRRO CANDINHA, INCLUINDO PARTE DO FILEMON 
TENÓRIO- MARATAÍZES, objeto do Contrato 180/2019 e 
dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso 

de suas atribuições legais, considerando a celebração 
do Contrato Nº180/2019 e Concorrência 008/2019, para    
OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E 
PAVIMENTAÇÃO DO BAIXO ACAPULCO E PARTE DO 
BAIRRO CANDINHA, INCLUINDO PARTE DO FILEMON 
TENÓRIO- MARATAÍZES

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar o servidor Wesley Nunes Paiva, CREA-
ES 037771/D, nº funcional 104746, para acompanhar e 
fiscalizar a execução da obra do respectivo contrato nº 
180/2019 no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é a 
Contratante e a empresa RC VIEIRA ENGENHARIA LTDA 
é a Contratada e que, será substituído em suas ausências 
e em seus impedimentos, pelo servidor Eliézer Pedrosa de 
Almeida, nº funcional 104640– CREA 83174/D.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:

a) Exercer a fiscalização geral nas áreas das obras, 
verificando o cumprimento referente ao objeto do contrato 
e vedando a realização de serviços diversos aqueles 
efetivamente contratados;
b) Acompanhar o andamento da Obra, a fim de constatar a 
sua conformidade com as plantas aprovadas;
c) Verificar denúncias, prestar informações e emitir 
pareceres em requerimentos sobre a obra;
d) Efetuar trabalho de campo para fornecer medidas de 
localização;
e) Controlar a qualidade do material empregado e os 
traços utilizados, a fim de verificar se estão dentro das 
especificações técnicas requeridas.
f) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a 
documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o 
contrato, caderno de encargos, orçamentos, cronogramas, 
caderneta de ocorrências, correspondências, relatórios 
diários, certificados de ensaios e testes.
g) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e 
canteiro de serviço apresentados pela contratada no início 
dos trabalhos;
h) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma 
detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela 
contratada no início dos trabalhos;
i) Promover reuniões periódicas no canteiro da obra para 
análise e discussão sobre o andamento dos serviços, 
esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento 
do contrato;
j) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões 
eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, 
especificações e demais elementos do projeto, bem 
como fornecer informações e instruções necessárias ao 
desenvolvimento dos trabalhos;
k) Promover a presença dos Autores dos projetos nos 
canteiros de serviço, sempre que for necessária a 
verificação da exata correspondência entre as condições 
reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos 
de projeto;
l) Paralisar e/ou solicitar que se refaça qualquer serviço que 
não seja executado em conformidade com projeto, norma 
técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do 
contrato;
m) Durante a visitação às obras, percorrer todas as 
instalações, tendo sempre em mãos cópias de todos os 
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projetos, especificações, contrato e bloco de anotações 
para posterior preenchimento do diário de obras;
n) A cada visita, o fiscal deverá observar, além da qualidade 
dos serviços executados, o contingente de trabalhadores, 
a disponibilidade de material e equipamentos a seqüência 
correta das etapas, o cumprimento do cronograma e a 
obediência às orientações anotadas no diário de obras;
o) Preparar as medições de acordo com o serviço executado 
e em conformidade com o cronograma físico-financeiro;
p) Em cada medição emitir o atestado de recebimento 
provisório;
q) Na última medição além do atestado de recebimento 
provisório, emitir o atestado de recebimento definitivo.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando 
os efeitos da portaria nº 061/2019.

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº006/2020 DE 02 DE JANEIRO DE 
2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato administrativo nº 180/2019 referente a OBRA 
DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E 
PAVIMENTAÇÃO DO BAIXO ACAPULCO E PARTE DO 
BAIRRO CANDINHA, INCLUINDO PARTE DO FILEMON 
TENÓRIO- MARATAÍZES e dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso 
de suas atribuições legais, considerando o disposto 
no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a 
celebração do Contrato Administrativo nº 180/2019, para 
a OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
E PAVIMENTAÇÃO DO BAIXO ACAPULCO E PARTE DO 
BAIRRO CANDINHA, INCLUINDO PARTE DO FILEMON 
TENÓRIO- MARATAÍZES por meio da Concorrência nº 
008/2019

R E S O L V E: 

Art. 1º - Designar o servidor Wesley Nunes Paiva, CREA-
ES 037771/D, nº funcional 104746, para acompanhar 
e fiscalizar a execução do objeto constante no contrato 
administrativo nº 180/2019, no qual a Prefeitura Municipal 
de Marataízes é a Contratante e que, será substituído em, 
suas ausências e em seus impedimentos, pelo servidor 
Eliézer Pedrosa de Almeida, CREA 83174/D, nº funcional 
104640.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 

prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, 
revogando os efeitos da portaria nº 062/2019.

REGISTRE-SE        PUBLIQUE-SE      CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA SEMASHT N° 42 DE 02 DE JANEIRO 
DE 2020. 

RELAÇÃO DAS FAMILIAS  SELECIONADAS NA 1ª 
SEMANA DO MÊS PARA   PARTICIPAR DO PROGRAMA  
MUNICIPAL ECONOMIA SOLIDÁRIA  E  DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

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 19 DE NOVEMBRO DE 2018, NOS TERMOS 
DO Art. 6º, VI, § 1º da Lei Municipal 1.747 de 30 de janeiro 
de 2015;

RESOLVE:

Art. 1º – TORNAR PÚBLICO a relação das famílias 
que obtiveram deferimento para participar do programa 
Municipal de Economia Solidária e que passam a fazer jus 
ao recebimento dos tickets de Vale feira, conforme tabela 
abaixo:

01 Angela Maria da Silva 897.********-53
02 Caroline da Silva Pecini 129.********-94
03 Domiciane Andrade 007.********-10
04 Edna Goes de Oliveira Natali 673.********-34
05 Flavia Andrade Lima 102.********-08
06 Jane  dos Santos Estevão Curty 124.********-63
07 Josiney Ferreira Fernandes 091.********-22
08 Jordana Martins da Silva 118.********-56
09 Jussara dos Santos Fernandes 089.********-43
10 Marciele da Silva Bahiense 173.********-30
11 Margareth Ferreira Fabiano 104.********-09
12 Simeia de Jesus Silva 090.********-71
13 Mayara Andrade Almeida 130.********-42
14 Sibeli de Souza Brndão 127.********-81

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrario.

Marataizes -  ES,  02 de Janeiro de 2020.

ANDRÉA  DUARTE DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social, Habitação 

e Trabalho

PORTARIA Nº 342/2019 DE 30 DE DEZEMBRO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
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execução do contrato administrativo nº 254/2019, para 
atender a Secretaria de Turismo Cultura e Patrimônio 
Histórico”.

O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e a celebração do contrato administrativo nº 254/2019, 
referente à Contratação da Empresa AUGE PRODUÇÕES 
ARTISTICAS EIRELI ME, através do Pregão Presencial nº 
0035/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º- Designar os servidores  Sr. Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura)  para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Maria Stulzer Hauthequeste (Diretora 
Turismo).

Art. 2º-Determinar que a fiscal ora designada, ou na 
ausência desta, o substituto, deverá: 

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

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE.

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 000031/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES
CONTRATADA: WLP DA SILVA ME
CERTAME: INEXIGIBILIDADE Nº. 000002/2020
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA 
REALIZAÇÃO DO FUTEBOL DOS ARTISTAS EM 
MARATAÍZES
PRAZO: 03 de janeiro de 2020 A 28 de fevereiro de 2020
VALOR: 50.000,00 (cinquenta mil reais)

DOTAÇÃO: 0000012781200402.161 - REALIZAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA

ERRATA

ERRATA

NO DECRETO-N Nº 2.543, DE 02 DE JANEIRO DE 2020, 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 2900, EM 02 DE 
JANEIRO DE 2020, 

ONDE SE LÊ:

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando todas as disposições em 
contrário. 

LEIA-SE: 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 
2020, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 06 de janeiro de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL SEFIN Nº 0001/2020

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DOS 
TRIBUTOS MUNICIPAIS 

O Secretário Municipal de Finanças de Marataízes - ES, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto 
na Lei 279/2002 - Código Tributário Municipal – CTM e 
Lei 713/2003, vem pelo presente edital NOTIFICAR os 
contribuintes do Município de Marataízes quanto aos 
lançamentos do Imposto Predial e Territorial Urbano – 
IPTU; Serviço Público, Contribuição de Iluminação Pública, 
Taxa de Coleta de Lixo, do Imposto sobre Serviços - ISS de 
Profissionais Liberais e Autônomos; da Taxa de Localização, 
Fiscalização e Funcionamento, referentes ao exercício de 
2020, ocorridos em 01 de janeiro último.

Os carnês para recolhimento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano – IPTU, Serviço Público, Taxa de Coleta de Lixo e 
Contribuição de Iluminação Pública, serão entregues em 
domicílio pelos servidores da P.M.M ou pelos Correios, nos 
endereços constantes no Cadastro Imobiliário da Secretaria 
Municipal de Finanças, sendo também disponibilizada via 
para emissão no portal do município: 
https://wilburwright.el.com.br/pm_es_marataizes/services/

Os carnês para recolhimento da Taxa de Localização, 
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Fiscalização e Funcionamento e do Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza - ISSQN de Profissionais Liberais e 
Autônomos, deverão ser retirados pelos contribuintes junto 
ao Setor de Cadastro Econômico da Secretaria Municipal 
de Finanças, antes da data de vencimento, sendo também 
disponibilizada via para emissão no Portal do Município:  
https://wilburwright.el.com.br/pm_es_marataizes/services/.

Os lançamentos são feitos com base nos dados registrados 
nos Cadastros Imobiliário e Econômico do Município de 
Marataízes, sendo do contribuinte a responsabilidade por 
manter as informações atualizadas, conforme previsto na 
legislação municipal. O pagamento dos tributos fora dos 
respectivos prazos de vencimento implicará na incidência 
de juros e multa de mora, previstos na legislação municipal. 

De acordo com o § 4º, do art. 219 da Lei Municipal 279/2000-
CTM, o contribuinte que não concordar com o lançamento 
direto ou por declaração poderá apresentar reclamação no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência pessoal 
do lançamento, ou na falta desta, da data de publicação 
deste edital. As reclamações feitas após este prazo não 
alcançarão benefício de suspensão do lançamento e 
desconto na cota única. 

As datas de pagamento, quantidade de parcelas e descontos 
dos tributos municipais referentes ao exercício de 2020, 
estão fixados no Calendário Tributário disposto no Decreto 
nº 2543, publicado no DOM – Diário Oficial do Município, de 
03 de janeiro de 2020.

Todos os lançamentos tributários de que trata o presente 
edital serão considerados definitivamente constituídos, 
a partir da data de 1º vencimento, conforme consta do 
CALENDÁRIO TRIBUTÁRIO.

Marataízes-ES, 06 de janeiro de 2020

ELIZEU MACHADO ESTEVÃO
Secretário Municipal de Finanças

NOTIFICAÇÕES

NOTIFICAÇÃO

À LIMPEZA URBANA SERVIÇOS LTDA ME
Av. Governador Santos Neves, 1310 – A – Centro – 
Linhares/ES
CNPJ nº 32.461.170/0001-60

O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES, pessoa jurídica de 
direito público interno, estabelecido à Av. Rubens Rangel, 
nº 411, B. Cidade Nova, Marataízes/ES, inscrito no CNPJ 
nº 01.609.408/0001-28, vem NOTIFICAR formalmente essa 
empresa, uma vez que recebida notificação inicial oriunda 
do processo, onde foi designada audiência de instrução, 
conforme abaixo:

Processo 0001762-86.2019.5.17.0131
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES – VALOR: R$ 44.925,68 
(Quarenta e quatro mil novecentos e vinte cinco reais e 
sessenta e oito centavos)

Dessa forma, em estrito cumprimento ao poder geral de 

cautela e do zelo específico com o Erário; às cláusulas 
do contrato acima individualizado, principalmente as que 
tratam das responsabilidades e obrigações do contratado, 
e os termos da Lei Federal 8666/93 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), mais especificamente os arts. 55 
XIII e 71 § 1º, fica essa empresa NOTIFICADA a, em prazo 
não superior a 5 (cinco) dias úteis, tomar as providências 
necessárias à solução da demanda em questão, sob as 
penas fixadas à mesma lei, estabelecidos em contrato.

Marataízes/ES, 23 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES
Procurador-Geral do Município de Marataízes/ES

NOTIFICAÇÃO

À LIMPEZA URBANA SERVIÇOS LTDA ME
Av. Governador Santos Neves, 1310 – A – Centro – 
Linhares/ES
CNPJ nº 32.461.170/0001-60

O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES, pessoa jurídica de 
direito público interno, estabelecido à Av. Rubens Rangel, 
nº 411, B. Cidade Nova, Marataízes/ES, inscrito no CNPJ 
nº 01.609.408/0001-28, vem NOTIFICAR formalmente essa 
empresa, uma vez que recebida notificação inicial oriunda 
do processo, onde foi designada audiência de instrução, 
conforme abaixo:

Processo 0001906-60.2019.5.17.0131
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES –  VALOR: R$ 28.675,70 
(Vinte e oito mil seiscentos e setenta e cinco reais e 
setenta centavos)

Dessa forma, em estrito cumprimento ao poder geral de 
cautela e do zelo específico com o Erário; às cláusulas 
do contrato acima individualizado, principalmente as que 
tratam das responsabilidades e obrigações do contratado, 
e os termos da Lei Federal 8666/93 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), mais especificamente os arts. 55 
XIII e 71 § 1º, fica essa empresa NOTIFICADA a, em prazo 
não superior a 5 (cinco) dias úteis, tomar as providências 
necessárias à solução da demanda em questão, sob as 
penas fixadas à mesma lei, estabelecidos em contrato.

Marataízes/ES, 23 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES
Procurador-Geral do Município de Marataízes/ES

NOTIFICAÇÃO

À LIMPEZA URBANA SERVIÇOS LTDA ME
Av. Governador Santos Neves, 1310 – A – Centro – 
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Linhares/ES
CNPJ nº 32.461.170/0001-60

O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES, pessoa jurídica de 
direito público interno, estabelecido à Av. Rubens Rangel, 
nº 411, B. Cidade Nova, Marataízes/ES, inscrito no CNPJ 
nº 01.609.408/0001-28, vem NOTIFICAR formalmente essa 
empresa, uma vez que recebida notificação inicial oriunda 
do processo, onde foi designada audiência de instrução, 
conforme abaixo:

Processo 0001907-45.2019.5.17.0131
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES - VALOR: R$ 29.383,10 
(Vinte e nove mil trezentos e oitenta e três reais e dez 
centavos)

Dessa forma, em estrito cumprimento ao poder geral de 
cautela e do zelo específico com o Erário; às cláusulas 
do contrato acima individualizado, principalmente as que 
tratam das responsabilidades e obrigações do contratado, 
e os termos da Lei Federal 8666/93 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), mais especificamente os arts. 55 
XIII e 71 § 1º, fica essa empresa NOTIFICADA a, em prazo 
não superior a 5 (cinco) dias úteis, tomar as providências 
necessárias à solução da demanda em questão, sob as 
penas fixadas à mesma lei, estabelecidos em contrato.

Marataízes/ES, 23 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES
Procurador-Geral do Município de Marataízes/ES

NOTIFICAÇÃO

À LIMPEZA URBANA SERVIÇOS LTDA ME
Av. Governador Santos Neves, 1310 – A – Centro – 
Linhares/ES
CNPJ nº 32.461.170/0001-60

O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES, pessoa jurídica de 
direito público interno, estabelecido à Av. Rubens Rangel, 
nº 411, B. Cidade Nova, Marataízes/ES, inscrito no CNPJ 
nº 01.609.408/0001-28, vem NOTIFICAR formalmente essa 
empresa, uma vez que recebida notificação inicial oriunda 
do processo, onde foi designada audiência de instrução, 
conforme abaixo:

Processo 0001826-96.2019.5.17.0131
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES - VALOR: R$ 27.838,49 
(Vinte e sete mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta 
e nove centavos)

Dessa forma, em estrito cumprimento ao poder geral de 
cautela e do zelo específico com o Erário; às cláusulas 

do contrato acima individualizado, principalmente as que 
tratam das responsabilidades e obrigações do contratado, 
e os termos da Lei Federal 8666/93 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), mais especificamente os arts. 55 
XIII e 71 § 1º, fica essa empresa NOTIFICADA a, em prazo 
não superior a 5 (cinco) dias úteis, tomar as providências 
necessárias à solução da demanda em questão, sob as 
penas fixadas à mesma lei, estabelecidos em contrato.

Marataízes/ES, 23 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES
PProcurador-Geral do Município de Marataízes/ES

NOTIFICAÇÃO

À LIMPEZA URBANA SERVIÇOS LTDA ME
Av. Governador Santos Neves, 1310 – A – Centro – 
Linhares/ES
CNPJ nº 32.461.170/0001-60

O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES, pessoa jurídica de 
direito público interno, estabelecido à Av. Rubens Rangel, 
nº 411, B. Cidade Nova, Marataízes/ES, inscrito no CNPJ 
nº 01.609.408/0001-28, vem NOTIFICAR formalmente essa 
empresa, uma vez que recebida notificação inicial oriunda 
do processo, onde foi designada audiência de instrução, 
conforme abaixo:

Processo 0001854-61.2019.5.17.0132
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES - VALOR: R$ 31.498,88 
(Trinta e um mil quatrocentos e noventa e oito reais e 
oitenta e oito centavos)

Dessa forma, em estrito cumprimento ao poder geral de 
cautela e do zelo específico com o Erário; às cláusulas 
do contrato acima individualizado, principalmente as que 
tratam das responsabilidades e obrigações do contratado, 
e os termos da Lei Federal 8666/93 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), mais especificamente os arts. 55 
XIII e 71 § 1º, fica essa empresa NOTIFICADA a, em prazo 
não superior a 5 (cinco) dias úteis, tomar as providências 
necessárias à solução da demanda em questão, sob as 
penas fixadas à mesma lei, estabelecidos em contrato.

Marataízes/ES, 23 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES
Procurador-Geral do Município de Marataízes/ES



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2902                     MARATAÍZES - ES - 06 de janeiro de 2020 - Página 10

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

FABIANO ELIAS VIEIRA
Vice - Prefeito

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

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

ANDRÉA DUARTE DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social, Hab. e Trabalho

ANDREA DA SILVA LONGUE ALVES
Secretária Municipal de Controle Interno

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

MARIA DA PENHA SILVA LOUBACK
Secretário Municipal de Educação 

ROBSON SEYR
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

ELIZEU MACHADO ESTEVÃO
Secretário Municipal de Finanças

 CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO
Secretária Municipal de Governo 

ANTÔNIO CARLOS SADER SANT’ANNA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

IVETE BATISTA DA SILVA
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

ERALDO DUARTE SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

MARCIONES NUNES DE SOUZA
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

JOÃO ANTONIO NETO
Secretário Municipal de Transportes 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES 
Procuradoria Geral do Município

GLEICE DE SOUZA CAMPOS
Ouvidoria Geral do Município

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

 

NOTÍCIAS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PORTAL DA CONTROLADORIA

PORTAL DA OUVIDORIA

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

SISTEMA DE ISS BANCÁRIO

RETIRADA DE CERTIDÕES NEGATIVAS

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

EMISSÃO DE DAM

CONTRA-CHEQUE ON-LINE

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

EDITAIS DE LICITAÇÃO

DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO

ENDEREÇO DAS SECRETARIAS

TELEFONES DE ATENDIMENTO

WWW.MARATAIZES.ES.GOV.BR

SERVIÇOS DISPONÍVEIS EM NOSSO PORTAL


