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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 003, 29 DE ABRIL DE 2020 

 

Abre crédito extraordinário em favor da Secretaria 
Municipal de Saúde, no valor de R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais), para fins de ações de 
prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus 
(COVID-19).  
 

O Prefeito de Marataízes, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, combinado com o art. 95, 

da Lei Orgânica do Município, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:  

 

Art. 1º - Fica aberto crédito extraordinário, no Orçamento de 2020 (LOA-Lei nº 2.122, de 27/12/2019), em 

favor da Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para fins de 

ações de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), para atender as ações 

demandadas do DECRETO-E Nº 676 de 23/03/2020, conforme dotações na forma do Anexo I.  

 

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de 

dotação orçamentária, na forma do Anexo II.  

 

Art. 3º - Esta Medida Provisória entra vigor na data da sua publicação no Diário Oficial do Município, com 

seus efeitos administrativos, orçamentários e financeiros retroagidos a 01 de abril de 2020. 

 

 

ROBERTINO BATISTA DA SILVA 
Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA PROVISÓRIA
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ANEXO I  
 
 

ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO 
NO VALOR DE: 4.000.000,00 

 
 

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:  

000009000001.1030500293.187 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE 
PÚBLICA DO COVID-19 

Elemento Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Valor: 
1.000.000,00 

Fonte: 
1530000000 

Elemento Despesa: 33903200000 - MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     
PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

Valor:    
633.660,00 

Fonte: 
1530000000 

Elemento Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 

Valor: 
1.358.190,00 

Fonte: 
1530000000 

Elemento Despesa: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE 

Valor: 
1.008.150,00 

Fonte: 
1530000000 

TOTAL GERAL Valor: 4.000.000,00 
 
 

ANEXO II  
 
 

ANULAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO 
NO VALOR DE: 4.000.000,00 

 

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:  

000009000001.1030200272.201 - MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

Elemento Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Valor: 
1.000.000,00 

Fonte: 
1530000000 

Elemento Despesa: 33903200000 - MATERIAL, BEM OU  SERVIÇO     
PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

Valor:    
633.660,00 

Fonte: 
1530000000 

Elemento Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 

Valor: 
1.328.400,00 

Fonte: 
1530000000 

SUB TOTAL Valor: 2.962.060,00 
 

 

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:  

000009000001.1030200273.037 - AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE MÉDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE 

Elemento Despesa: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE 

Valor:    
637.940,00 

Fonte: 
1530000000 

 

 

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:  

000009000001.1030200273.040 - AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CENTRO ESPECIALIZADOS DE SAÚDE 

Elemento Despesa: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE 

Valor:    
400.000,00 

Fonte: 
1530000000 

 

 

TOTAL GERAL Valor: 4.000.000,00
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DECRETOS

DECRETO-E Nº 683, DE 29 DE ABRIL DE 2020.

DISPÕE SOBRE MEDIDAS SANITÁRIAS E 
ADMINISTRATIVAS OBRIGATÓRIAS PARA PREVENÇÃO, 
CONTROLE E CONTENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS 
(COVID-19), NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, 
CONFORME RECOMENDAÇÃO DO GOVERNO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM MAPEMANETO DE 
RISCO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais que 
lhe confere a Lei Orgânica do Município, em conformidade 
com a Lei Federal nº 13.979/2020, e considerando;

A Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela Organização Mundial 
da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19;

A Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que 
dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente 
do Coronavírus (COVID-19);

A classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 
11 de março de 2020, como pandemia do COVID-19;

O Decreto Estadual nº 4593-R, de 13 de março de 2020, que 
dispôs sobre o estado de emergência em saúde pública no 
Estado do Espírito Santo e estabeleceu medidas sanitárias 
e administrativas para prevenção, controle e contenção 
de riscos, danos e agravos decorrentes do surto do novo 
Coronavírus (COVID-19);

O Decreto Municipal-E nº 671, de 16 de março de 2020, 
que decretou Situação de Emergência de Saúde Pública 
no Município de Marataízes, decorrente da pandemia do 
COVID-19, e dispõe sobre as medidas para contenção e 
enfrentamento;

O Decreto Municipal E nº. 676 de 23 de março de 2020, 
que declara estado de Calamidade Pública no Município de 
Marataízes para enfrentamento da pandemia da Covid-19 e 
dá outras providências;
A Portaria nº 068-R, de 19 de abril de 2020 da Secretaria 
de Estado da Saúde, que dispõe sobre o mapeamento 
de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) e em razão 
do considerável aumento número de casos confirmados no 
Município de Marataízes; e

Considerando, por fim, a motivação da Câmara de 
Dirigentes Lojistas – CDL de Marataízes, em estabelecer a 
intensificação das medidas de prevenção ao Comércio em 
Geral.

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Ficam instituídas, no Município de Marataízes, Estado 

do Espírito Santo, as medidas sanitárias e administrativas 
obrigatórias para prevenção do novo Coronavírus 
(Covid-19), correspondente ao enquadramento dos níveis 
estabelecido pela Portaria nº 068-R, de 19 de abril de 2020.

Parágrafo Único - As medidas adotadas neste decreto 
serão reavaliadas, conforme níveis de risco, podendo, a 
qualquer tempo serem alteradas por ato do Chefe do Poder 
Executivo.

CAPÍTULO II
DOS DEVERES DO CIDADÃO, COMUNIDADE E FAMÍLIA

Art. 2º. É imprescindível para a prevenção do novo 
Coronavírus (Covid-19), independente do enquadramento 
de Risco do Município, estabelecido pela Portaria nº 068-R, 
de 19 de abril de 2020, as seguintes responsabilidades e 
deveres:

I Dos cidadãos:

a) ampliar a prática do autocuidado por meio da higiene 
intensa e frequente das mãos;
b) higienizar embalagens, preferir alimentos cozidos ou bem 
lavados, especialmente quando consumidos em natura;
c) limpar todos os objetos que sejam manuseados, 
notadamente quando estiver fora de casa;
d) evitar o contato físico direto com outras pessoas, o 
compartilhamento de talheres e objetos pessoais;
e) fazer uso de máscaras fora do ambiente residencial;
f) diante de qualquer sintoma gripal, usar máscara e realizar 
isolamento social estrito por 14 (quatorze) dias.

II Das comunidades e famílias:

a) reduzir ao máximo os encontros que levem a aglomeração 
de pessoas ou gerem a maior proximidade entre elas em 
ambientes abertos ou fechados;
b) aumentar o período de permanência em casa; e
c) proporcionar condições solidárias para que as pessoas 
idosas ou dos grupos de riscos se desloquem o mínimo 
possível fora de suas casas.

§1º. Os cidadãos diagnosticados com síndrome gripal ou 
COVID-19, deverão seguir as seguintes medidas:
I - permanência em quarto individual, inclusive nos 
momentos de refeição, higiene pessoal e descanso;
II - o uso de máscara, quando for necessário sair do quarto;
III - a saída do domicílio somente deve ocorrer para fins de 
reavaliação médica;
IV - vedação ao recebimento de visitas por 14 (quatorze) 
dias;
V - vedação do compartilhamento de objetos de uso comum 
como pratos e talheres; e
VI - limpeza e desinfecção das superfícies frequentemente 
tocadas, como maçanetas, mesas de cabeceira, cama e 
outros móveis do quarto do paciente diariamente com água 
sanitária e/ou álcool 70%.

§2º. As medidas de isolamento individual previstas no §1º 
deverão ser estendidas aos demais familiares caso não 
seja possível aplicar estas medidas apenas ao caso com 
diagnóstico de síndrome gripal ou COVID-19.

§3º. Fica recomendado a toda a população o uso constante 
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de máscaras nos logradouros públicos.

Art. 3º. Fica recomendado às crianças de até 10 (dez) anos 
e idosos acima de 60 (sessenta) anos, a permanência 
domiciliar e o uso de máscara fora do ambiente residencial, 
exceto as crianças menores de 02(dois) anos que não 
possuem recomendação para utilização de máscara.

CAPÍTULO III
DOS EMPRESÁRIOS E DAS PESSOAS JURÍDICAS DE 

DIREITO PRIVADO

Art. 4º. São procedimentos preventivos à disseminação do 
Covid-19 que devem ser adotados pelos empresários e 
pessoas jurídicas de direito privado:

a) ofertar aos trabalhadores condições de prevenção do 
risco de contágio, por meio de equipamentos de proteção 
individual, especialmente quando envolver atendimento ao 
público;
b) organizar condições para ampliar a jornada de trabalho à 
distância, na modalidade Home Office, quando viável;
c) proporcionar o imediato afastamento dos trabalhadores 
que apresentarem sintomas gripais, reduzindo o risco 
de contágio dos demais e orientar o mesmo a procurar o 
serviço de saúde;
d) ampliar significativamente as rotinas de limpeza e 
higienização das instalações das empresas; e
e) observar as restrições temporárias específicas 
estabelecidas pelas autoridades sanitárias.

CAPÍTULO IV
DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Art. 5º. Os estabelecimentos comerciais e de prestação 
de serviços deverão reforçar as boas práticas e os 
procedimentos de higienização, bem como garantir as 
condutas adequadas de higiene pessoal e o controle 
de saúde dos colaboradores, e estabelecer medidas de 
atendimento seguro ao cliente, a fim de minimizar o risco de 
transmissão do Covid-19.

Art. 6º. São procedimentos preventivos à disseminação 
do COVID-19 que devem ser adotados por todos os 
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços:

I. Limitar a entrada e a permanência de apenas 1 cliente 
a cada 10 m² (dez metros quadrados), para que não haja 
aglomeração e para que seja possível manter a distância 
mínima de segurança de 1,5 m entre pessoas das filas, dos 
caixas e corredores;

II. Utilizar faixa ou marcação para limitar a distância mínima 
entre o cliente e o colaborador;

III. Fornecer e exigir o uso de máscaras para funcionários, 
bem como a higienização frequente das mãos e objetos 
comuns;

IV. Exigir aos clientes a utilização de máscaras nos 
estabelecimentos;

V. Orientar os colaboradores quanto a prática de higiene 
pessoal, dentro e fora do ambiente de trabalho, destinadas 

a evitar o contágio e a transmissão de doenças, tais como:

a) Lavar bem as mãos com água e sabão ou utilizar 
higienizador à base de álcool 70%;
b) Evitar tocar nos olhos, nariz e boca;
c) Higienizar com pano e desinfetante regularmente, mesas, 
cadeiras, telefones, teclados e outros equipamentos;
d) Evitar o compartilhamento de objetos entre funcionários, 
como calculadoras, computadores, canetas, telefones, 
entre outros;
e) Evitar aglomeração de pessoas e manter distanciamento 
entre os manipuladores a depender das condições físicas 
da unidade.

VI. Disponibilizar permanentemente ao público usuário dos 
estabelecimentos e serviços, os itens necessários para 
higienização das mãos, tais como: água corrente, sabonete 
líquido, toalhas de papel e lixeira para descarte ou produto 
antisséptico (a base de álcool gel 70%);

VII. Afixar cartazes de orientação aos clientes sobre todas 
as medidas que devem ser adotadas durante as compras e 
serviços, para evitar a disseminação do vírus;

VIII. Sempre que possível, disponibilizar sistema de vendas 
online e/ou a entrega domiciliar de compras;

IX. Manter o estabelecimento arejado e ventilado;

X. Executar a desinfecção, várias vezes ao dia com 
hipoclorito de sódio ou álcool 70% em superfícies e objetos, 
como carrinhos e cestas de compras, balcões, balanças e 
corrimãos, entre outros itens tocados com frequência;

XI. Executar a higienização das instalações, móveis e 
equipamentos de todo o estabelecimento;

XII. Não usar panos reutilizáveis para higienização de 
superfícies, bancadas e demais objetos;

XIII. Afastar funcionários com sintomas gripais e orientá-los 
a permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias, além 
de procurar atendimento médico, conforme orientação do 
Ministério da Saúde;

XIV. Acompanhar e seguir as orientações estaduais e 
municipais para cada segmento;

XV. Em situação de entrega, minimizar o contato com o 
morador, a fim de proteger ambos, além de disponibilizar 
álcool gel ou água e sabão para higienização das mãos, 
antes e depois de realizar a entrega;

XVI. Para os locais onde estiver permitida a consumação 
no local, devem ser tomadas medidas de segurança, tais 
como:
a) Trocar com frequência os talheres utilizados para servir;
b) Disponibilizar álcool 70% e/ou água e sabão;
c) Providenciar barreira de proteção dos alimentos no balcão 
que previnam a contaminação do mesmo em decorrência da 
proximidade ou da ação do consumidor ou de outra fonte;
d) Aumentar a distância entre as mesas e cadeiras a serem 
ocupadas, permitindo o afastamento mínimo de 1,5 m.

§1º. O disposto no inciso I deste artigo deverá ser cumprido a 
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rigor com o controle de entrada realizado por um funcionário 
do estabelecimento, que será responsável, também, por 
orientar o disposto no inciso VI.

§2º. A capacidade total de atendimento aos clientes, levando 
em consideração a medida prevista no inciso I do caput, 
deverá ser afixada em locais de acesso às dependências 
do estabelecimento, em destaque, com o seguinte dizer: 
“Este estabelecimento obedece a capacidade máxima de 
atendimentos presenciais, conforme Decreto Municipal.”

Art. 7º. Os supermercados, minimercados, hortifrútis, 
padarias e lojas de conveniência, em todo o território do 
Município de Marataízes, deverão reforçar as boas práticas 
e os procedimentos de higienização, bem como garantir as 
condutas adequadas de higiene pessoal e o controle de saúde 
dos trabalhadores e estabelecer medidas de atendimento 
seguro ao cliente, devendo adotar, obrigatoriamente:

I. limitação da entrada de clientes no estabelecimento para 
que não haja aglomerações e para que seja possível manter 
a distância mínima de segurança, perfazendo o total de 01 
(um) cliente por cada 10m² (dez metros quadrados) de área 
de venda;

II. utilização de faixas ou marcações para assegurar 
a distância mínima de 1,5m (um metro e cinquenta 
centímetros) entre clientes para o caso de formação de fila 
de espera para acesso ao estabelecimento;

III. execução da desinfecção dos carrinhos e cestas 
imediatamente antes e depois do contato com o cliente e de 
forma frequente quando não estiverem em uso;

IV. disponibilização permanente aos usuários dos 
estabelecimentos de que trata este artigo, dos seguintes 
itens necessários para higienização das mãos:
a) lavatório com água potável corrente;
b) sabonete líquido;
c) toalhas de papel;
d) lixeira para descarte; e
e) dispensers com álcool gel 70% (setenta por cento) em 
pontos estratégicos destinados à higienização das mãos de 
trabalhadores e clientes.

V. adoção de medidas para que seja possível manter 
distanciamento mínimo de segurança de 1,5m (um metro e 
cinquenta centímetros) entre os trabalhadores;

VI. utilização de faixas ou marcações para limitar a distância 
mínima 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) entre o 
cliente e o trabalhador, em setores onde a verbalização é 
essencial, como açougue, frios e fatiados, caixas e outros;

VII. execução da desinfecção frequente, entre o uso, com 
hipoclorito de sódio 1,0% (um por cento) a 2,5% (dois 
vírgula cinco por cento) ou álcool 70% (setenta por cento) 
de superfícies e objetos como balcões, bancadas, balanças, 
maçanetas, corrimãos, interruptores, máquinas de cartão e 
outros itens tocados com frequência;

VIII. fornecimento de máscara a todos os trabalhadores, 
para utilização em tempo integral, bem como orientar sobre 
o uso correto;

IX. disponibilização de local adequado e adoção de 
boas práticas de manipulação para a comercialização de 
alimentos fracionados, como frutas, verduras, laticínios e 
outros;

X. abstenção do oferecimento e/ ou disponibilização de 
produtos e alimentos para degustação;

XI. disponibilização de sistema de venda online, via telefone 
ou whatsapp, opção de entrega domiciliar de compras ou 
retirada no local;

XII. afixação de cartazes de orientação aos trabalhadores 
e clientes sobre as medidas que devem ser adotadas para 
evitar a disseminação do vírus.
Art. 8º. Em todas as agências de casas lotéricas fica 
estabelecida as seguinte regras e ações:

I. a utilização, pelos funcionários, de máscaras, no mínimo 
cirúrgicas, e luvas de material látex, quando operando 
dentro das cabines de lotéricas;

II. a separação do lixo das luvas e máscaras utilizadas pelos 
funcionários;

III. a fixação de avisos escritos e didáticos para que os 
usuários higienizem as mãos após o manuseio com dinheiro;

IV. a demarcação de filas com um “X”, preferencialmente 
na cor laranja ou amarelo, a cada 1,5 m a partir da porta da 
lotérica;

V. o fluxo interno de clientes à lotérica deve obedecer, no 
máximo, o número de guichês em funcionamento;

VI. um funcionário para controlar o acesso à casa lotérica e 
a formação de filas.

Art. 9º. As empresas de transporte coletivo e de serviços de 
taxi e de similares deverão:

I. Higienizar os veículos respeitando o protocolo do Covid-19 
e intensificar a limpeza interna dos ônibus;

II. Adotar medidas que protejam a tripulação (máscara e 
álcool gel 70%);

CAPÍTULO V
DOS ESPAÇOS DEDICADOS À RELIGIOSIDADE

Art. 10. Às igrejas, templos e quaisquer outros espaços 
dedicados à religiosidade, recomenda-se a suspensão de 
reuniões que promovam aglomerações.

Parágrafo único. Incumbe à autoridade religiosa a 
responsabilidade pela tomada de decisões para evitar a 
concentração de fiéis e a exposição destes a riscos, tais 
quais a redução de circulação e aglomeração de pessoas.

CAPÍTULO VI
DA BARREIRA SANITÁRIA

Art. 11. Fica determinado à Secretaria Municipal de Saúde 
e à Secretaria de Defesa Social e Segurança Patrimonial, 
bem como, à Coordenadoria de Defesa Civil Municipal a 
implantação de barreira sanitária, em conjunto com a Polícia 
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Militar, enquanto perdurar o combate à doença COVID-19.

Parágrafo único. O objetivo da implantação de tais barreiras 
é a verificação compulsória de pessoas contaminadas com 
a doença COVID-19, para o seu imediato encaminhamento 
ao atendimento médico necessário e orientações pertinentes

CAPÍTULO IX
DAS PENALIDADES

Art. 12. Em caso de descumprimento das medidas previstas 
neste decreto e demais atos, as autoridades competentes 
deverão apurar e aplicar as sanções administrativas, 
conforme legislação federal, estadual e municipal.

§1º. Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, as 
infrações serão punidas, alternativa ou cumulativamente, 
com as seguintes penas:
I. advertência;
II. suspensão do alvará de localização e funcionamento, 
bem como licença sanitária; e
III. multa.

§2º. Os infratores poderão ainda, submeter-se às sanções 
previstas no art. 268 do Decreto Lei nº. 4.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal) e no art. 10 da Lei 
Federal nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. Caberá aos fiscais e aos agentes da Secretaria 
Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Finanças, e 
da Secretaria Municipal de Obras Urbanismo desenvolverem 
as ações necessárias ao cumprimento deste decreto.

Art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação e vigorará enquanto perdurar o estado de 
emergência causado pelo COVID-19.

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 29 de abril de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO-E Nº 684, DE 29 DE ABRIL DE 2020.

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO 
DAS AULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
MARATAÍZES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais que 
lhe confere a Lei Orgânica do Município, em conformidade 
com a Lei Federal nº 13.979/2020, e

CONSIDERANDO o Decreto - E nº 671/2020 que declarou 
Situação de Emergência em Saúde, em razão do Estado 
de Pandemia causado pelo CORONAVÍRUS (COVID – 19) 
estabelecido pela Organização Mundial de Saúde – OMS, 
no dia 11.03.2020;

CONSIDERANDO o Decreto – E nº 672/2020 que declarou 
Calamidade Pública no Município de Marataízes em razão 

do Estado de Pandemia causado pelo CORONAVÍRUS 
(COVID – 19);

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação 
de infecção e a transmissão local e preservar a saúde de 
membros da comunidade local, profissionais do magistério, 
servidores e estagiários; 

CONSIDERANDO o aumento exponencial dos casos 
do CORONAVÍRUS (COVID-19) no Brasil, bem como a 
confirmação de sua transmissão comunitária no Estado do 
Espírito Santo; 

CONSIDERANDO as orientações no Ministério da Saúde, 
as Recomendatórias do Ministério Público Estadual e 
Decreto do Governo do Estado do Espirito Santo que tratam 
das medidas que prevenção de combate ao COVID-19, 
evitando inclusive as aglomerações sociais;

CONSIDERANDO que o Poder Público Municipal deve ter 
participação efetiva no controle do avanço da pandemia e 
com ações junto a população do município;

CONSIDERANDO que a rede Municipal de Ensino 
atende mais de oito mil alunos e conta com um quadro de 
pessoal com mais de 1300 servidores entre profissionais 
no Magistério e aqueles que exercem atividades de apoio 
administrativo e de apoio logístico;

DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogado o prazo de suspensão das aulas 
nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino até 
31 de maio de 2020.

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Educação adotará todas 
as providências para o cumprimento deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 29 de abril de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 

DECRETO – E Nº 685, DE 29 DE ABRIL DE 2020 

CRIA E INSTITUI O SISTEMA DE COMANDO DE 
OPERAÇÕES (SCO), BEM COMO O CENTRO DE 
OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE (COES) 
NO      MUNICÍPIO      DE        MARATAĉZES     E       DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Marataízes, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a 
Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO as atribuições constitucionais e 
prevista na Lei nº 8.080, de 19 de outubro de 1990, que 
tratam da promoção e recuperação da saúde como direito 
fundamental; 
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do 
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Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 
196 da CRFB/88;

CONSIDERANDO o estado de pandemia causado pelo 
CORONAVÍRUS (COVID-19) estabelecido pela Organização 
Mundial de Saúde - OMS, no dia de 11/03/ 2020;

CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de 
Saúde para que os países redobrem o
comprometimento contra a pandemia CORONAVÍRUS 
(COVID-19);

CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal nº 
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Corona vírus 
responsável pelo surto de 2019, e a possibilidade de 
decretação de medidas excepcionais para controle da 
pandemia de CORONAVÍRUS (COVID-19), conforme o art. 
3º da Lei Federal nº13.979/2020;

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde declarou 
o reconhecimento da transmissão comunitária do 
CORONAVÍRUS (COVID-19) em todo o território nacional, 
por meio da Portaria nº 454/2020, sendo que pela Portaria 
nº 188/GM/MS, já havia declarado a Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN);

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego 
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 
disseminação da doença no Município de Marataízes;

CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de 
fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal-E nº 671, de 16 de 
março de 2020, que decretou Situação de Emergência de 
Saúde Pública no Município de Marataízes, decorrente da 
pandemia do COVID-19, e dispõe sobre as medidas para 
contenção e enfrentamento; e

CONSIDERANDO o Decreto Municipal E nº. 676 de 23 
de março de 2020, que declara estado de Calamidade 
Pública no Município de Marataízes para enfrentamento da 
pandemia da Covid-19 e dá outras providências;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam criados e instituídos, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde de Marataízes, o Sistema de Comando 
de Operações (SCO) e o Centro de Operações de 
Emergência de Saúde (COES). 

Art. 2º - O Sistema de Comando de Operações - SCO tem 
por incumbência orientar, supervisionar e coordenar as 
ações do Centro de Operações de Emergência de Saúde 
– COES no enfrentamento a pandemia do CORONAVÍRUS 
(COVID – 19).

Art. 3º - O SCO tem a composição seguinte:

a) Comando Geral: Robertino Batista da Silva, Prefeito 
Municipal;
b) Área de Informação: Alberto Mello Silva, Gerente 
de Operacionalização e Controle;  
c) Operações de Enfrentamento ao COVID – 19: 
Eraldo Duarte Silva Júnior, Secretário Municipal de Saúde;
d) Área de Planejamento: Ivete Batista da Silva, 
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 
Sustentável;
e) Suporte e logística: João Antonio Neto, Secretário 
Municipal de Transporte e Elizeu Machado Estevão, 
Secretário Municipal de Finança; 
f) Área Jurídica e Administrativa: Gedson Barreto 
De Victa Rodrigues, Procurador Geral do Município e 
Carlos Augusto Pereira da Silva, Secretário Municipal de 
Administração;
g) Área de Segurança e Defesa Civil: Anderson 
Gouveia de Oliveira, Secretário Municipal de Defesa Social 
e Segurança Patrimonial.  

Parágrafo único - A articulação e integração dos 
componentes do SCO observará o Plano de Resposta às 
Emergências de Saúde Pública elaborado pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Art. 4º - O Centro de Operações de Emergência de Saúde – 
COES é uma estrutura organizacional que tem como objetivo 
promover a resposta coordenada por meio da articulação 
e da integração dos atores envolvidos cuja estruturação 
permite a análise dos dados e informações para subsidiar 
a tomada de decisão dos gestores e técnicos, na definição 
de estratégias e ações adequadas e oportunas para o 
enfrentamento de emergências em saúde pública. 

Art. 5º - Compete ao COES: 

I - Analisar os padrões de ocorrência, distribuição e 
confirmação dos casos suspeitos de COVID-19, ocorridos 
no município de Marataízes - ES;
II -  Modificar/alterar as medidas referentes ao enfretamento 
da proliferação do COVID – 19, de acordo com o cenário 
epidemiológico municipal;
III – Elaboração do Plano de Contigência para enfretamento 
do COVID – 19, devendo ser homologado por ato do Chefe 
do Poder Executivo Municipal; 
IV - Elaborar os fluxos e protocolos de vigilância, assistência 
e laboratório para o enfrentamento da epidemia no âmbito 
do municipal, buscando o alinhamento dos mesmos com as 
diretrizes definidas em âmbito nacional e estadual, a cada 
nova definição e organização dos fluxos; 
V - Organizar ações que visem a capacitação dos servidores 
da SEMUS e das unidades privadas conveniadas ou não, 
de forma a ampliar o potencial de resposta para a epidemia; 
VI - Subsidiar os gestores da SEMUS com informações 
técnicas relacionadas ao assunto visando a adoção de 
medidas oportunas e tomada de decisões. 

Art. 6º - O COES será composto pelos membros seguintes: 

a) Cinthya Dessaune Neves, Médica Veterinária, 
Coordenadora da Vigilância em Saúde;
b) Marcelle Lemos Leal Santos, Bióloga, Coordenadora 
da Vigilância Epidemiológica;
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c) Gederson Rigoni, Enfermeiro, Referência Técnica 
da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas;
d) Kamile Verdan Ribeiro, Enfermeira, Superintendente 
da Atenção Primária;
e) Danúbia do Nascimento Barbosa, Enfermeira, 
Superintendente da Atenção secundária;
f) Paulo Vinicius Cordeiro NovaES, Referência 
Técnica da Vigilância Epidemiolica; 
g) Edy Francis Stiva Veneziano, Médico, Referência 
Técnica da Atenção Primária.

Art. 7º - O COES deve emitir relatórios para o Secretário 
Municipal de Saúde sobre as circunstâncias e decisões 
tomadas. 

Art. 8º - O COES contará com o apoio de grupos de trabalho 
intersetoriais para ações específicas que se fizerem 
necessárias, e atuará de forma conjunta e em parceria com 
outros órgãos da Prefeitura Municipal e Conselho Municipal 
de Saúde, e atuará por um período de seis meses, podendo 
haver prorrogações por período consecutivos, após análise 
da situação epidemiológica da ocorrência do COVID – 19, 
no âmbito do SUS Espírito Santo. 

Art. 9º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO-N Nº 2.597, DE 29 DE ABRIL DE 2020.

ALTERA OS PRAZOS ESTABELECIDOS NO 
CALENDÁRIO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO IPTU DO 
ANO DE 2020 CONFORME DECRETO MUNICIPAL N Nº 
2.503, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no Decreto Municipal 671, de 17 
de março de 2020, 

CONSIDERANDO o estado de pandemia causado pelo 
Coronavírus (COVID-19) estabelecido pela Organização 
Mundial de Saúde - OMS, no dia de 11/03/ 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 4604-R do Governo do 
Estado do Espírito Santo, o qual determina a suspensão 
das atividades de bancos e comércio em geral, bem como 
a diminuição da circulação de pessoas por conta do novo 
Coronavírus, acarretando a diminuição do faturamento dos 
negócios; 

RESOLVE:

Art. 1º. O Art. 1º, incisos e alíneas do Decreto Municipal N 
Nº 2.503, de 04 de dezembro de 2019 passam a vigorar 
com a seguinte redação: 
“Art. 1º ……………………………………………………..
I - Pagamento em cota única com opção de 3 (três) 
vencimentos distintos e descontos escalonados: 
a) 15% (quinze por cento) para pagamento até o dia 29 de 
maio de 2020; 
b) 10% (dez por cento) para pagamento até o dia 30 de 

junho de 2020; 
c) 05% (cinco por cento) para pagamento até o dia 31 de 
julho de 2020.

II – Pagamento em 05 (cinco) parcelas iguais e consecutivas, 
já incluídas no carnê, com data de vencimento em:
a) 1ª parcela – 29 de maio de 2020; 
b) 2ª parcela – 30 de junho de 2020; 
c) 3ª parcela – 31 de julho de 2020;
d) 4ª parcela – 31 de agosto de 2020, e
e) 5ª parcela – 30 de setembro de 2020”. 

Art. 2º. Os pedidos de isenção e revisão de lançamento 
do Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Coleta de 
Lixo, Contribuição de Iluminação Pública e Serviço Público 
poderão ser protocolizados até 29 de maio de 2020.

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

Gabinete do Prefeito 
Marataízes/ES, 29 de abril de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO-N Nº 2.350, DE 30 DE MAIO DE 2019.

APROVA AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DE 
COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS .

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais; 

Considerando as disposições legais que exigem a elaboração 
de instrução normativa regulamentando as rotinas de 
trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da 
estrutura do Município, objetivando a implementação de 
procedimentos e controle;

Considerando que o instrumento legal para normatizar 
esses serviços se dá através de Instrução Normativa; 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica aprovada a Instrução Normativa do Sistema 
Controle Patrimonial - SPA Nº 004/2016, versão 002, de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, 
que dispõe os procedimentos de desapropriação de bens 
imóveis e dá outras providências, estabelecendo rotinas no 
âmbito do Poder Executivo do Município de Marataízes/ES.

Art. 2º - A Instrução Normativa referida no artigo 1º é parte 
integrante deste Decreto. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 
Marataízes/ES, 29 de abril de 2019.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA – SISTEMA DE 
CONTROLE PATRIMONIAL Nº. 04/2016

Dispõe sobre os procedimentos de desapropriação de 
bens imóveis e dá outras providências.

Versão: 02. 
Data de aprovação: 29 de abril de 2020.
Ato de aprovação: Decreto N nº 2.598 de 29 de abril de 
2020.
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de 
Administração. 

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade garantir 
a legalidade nos processos de desapropriação de bens 
imóveis.
 

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange as seguintes Unidades Executoras:
I – Procuradoria Geral do Município;
II – Secretaria Municipal de Controle Interno;
III – Secretaria Municipal de Administração; 
IV – Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo;
V - Secretaria Municipal de Governo.

CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS

 Art. 3º Para fins desta Instrução Normativa considera-se:
I - Bens Imóveis: o solo e tudo quanto se lhe incorporar ou 
artificialmente, nos termos do Código Civil;
II - Utilidade Pública: apresentam-se quando a transferência 
de bens de terceiros para a Administração é conveniente, 
embora não seja imprescindível; 
III - Necessidade pública: surge quando a Administração 
Pública encontra-se em circunstâncias de emergência, 
e para serem cessadas satisfatoriamente, deve-se exigir 
a transferência urgente de bens de terceiros para o seu 
domínio e uso imediato;
IV - Interesse social: quando as circunstâncias impõem 
a distribuição ou o condicionamento da propriedade para 
seu melhor aproveitamento, utilização ou produtividade 
em benefício da coletividade, ou de categorias sociais 
merecedoras de amparo específico do Poder Público;
V - Desapropriação ou Expropriação: é a transferência 
compulsória da propriedade particular (ou pública de entidade 
de grau inferior para superior) para o Poder Público ou seus 
delegados, por utilidade ou necessidade pública ou, ainda, 
por interesse social, mediante prévia e justa indenização em 
dinheiro, salvo as execuções constitucionais de pagamento 
em títulos da dívida pública, no caso de área urbana não 
edificada subutilizada ou não utilizada, e de pagamento 
em títulos da dívida agrária, no caso de Reforma Agrária, 
por interesse social. A desapropriação é assim, a forma 
conciliadora entre a garantia da propriedade individual e a 
função social dessa mesma propriedade, que exige usos 
compatíveis com o bem estar da coletividade. 

CAPÍTULO IV
DA BASE LEGAL

 Art. 4º A presente Instrução Normativa tem como base 

legal a seguinte legislação: Constituição Federal; Lei 
Complementar nº 101/2000; Lei Federal nº 4.320/64 e 
Decreto-Lei 3.335/41.
 

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º São responsabilidades do Órgão Solicitante pela 
desapropriação:
I - Executar levantamento de imóveis;
 II - Confeccionar termo de referência; 
III - Fundamentar a necessidade de utilidade pública ou 
interesse social;

 Art. 6º São responsabilidades da Secretaria de Governo:
 I - Analisar termo de referência e fundamentação da 
necessidade, utilidade ou interesse social e autorizar o 
prosseguimento do processo;
II – Confeccionar Decreto Desapropriatório, dando 
publicidade ao ato;

Art. 7º São responsabilidades da Secretaria Municipal de 
Obras e Urbanismo: 
I - Requisitar avaliação do imóvel;
II - Nomear comissão especial de avaliação de imóvel, 
dando publicidade ao Ato;
III - Encaminhar a escritura pública à Secretaria Municipal 
de Finanças para pagamento.

 Art. 8º São responsabilidades da Procuradoria Geral do 
Município:
I - Emitir parecer jurídico;
II - Interpor ação judicial de desapropriação.

 Art. 9º São responsabilidades da Secretaria de Administração 
– Setor de Patrimônio 
I - Solicitar a lavratura da escritura pública do imóvel, 
juntamente com a Secretaria Solicitante;
II - O registro, controle e inventário do imóvel.

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS

 Art. 10 As características da desapropriação, no plano 
teórico e prático, são muitas e diversificadas, pelo que só 
nos ateremos às mais relevantes para a Administração e 
para os administrados;
 I - Desapropriação é a forma originária de aquisição da 
propriedade, porque não provém de nenhum título anterior, 
e por isso, o bem expropriado torne-se insuscetível de 
reivindicação e libera sem quaisquer ônus que sobre ele 
incidirem precedentemente, ficando os eventuais credores 
sub-rogados no preço;
 II - A desapropriação é um procedimento administrativo que 
se realiza em duas fases, a primeira de natureza:
 a) Declaratória: consubstanciada na indicação da 
necessidade ou utilidade pública ou do interesse social;
 b) Executória: compreendendo a estimativa da justa 
indenização e a transferência do bem expropriado para o 
domínio do expropriante.
 III - Havendo relevante interesse público para aquisição 
de imóvel para suprir necessidade ou utilidade pública ou 
interesse social, a Secretaria Solicitante interessada, no 
prazo máximo de 15 dias deve elaborar termo de referência, 
com os dados do imóvel pretendido, fundamentar o pedido e 
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encaminhar ao Chefe do Poder Executivo para apreciação. 
IV - De posse da solicitação encaminhada pela Secretaria 
Solicitante, a Secretaria de Governo, junto com o Chefe do 
Poder Executivo analisará a solicitação, no prazo máximo 
de 07 dias, observando os requisitos legais para emissão 
do decreto desapropriatório.
 a) Ausente o interesse público, requisita o arquivamento da 
solicitação e comunica à unidade Solicitante.
 b) Presente o interesse público, aprova a solicitação, 
e encaminha a Secretaria de Finanças, para Reserva 
Orçamentária;
c) Emitida a Nota de Pré Empenho, o processo será 
encaminhado para Secretaria de Obras e Urbanismo para 
Avaliação do Imóvel;
 c) Se for necessário, a Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo nomeará comissão especial de avaliação, no 
prazo máximo de 07 dias, depois de aprovada a solicitação 
de desapropriação. 
d) Não sendo necessária a nomeação de comissão especial, 
requisita-se avaliação do imóvel por Comissão formada 
através de Decreto Normativo para avaliação de imóvel. 
V - Avaliado o imóvel, no prazo máximo de 15 dias, pela 
Comissão Especial ou pela Comissão criada especificamente 
para este fim, a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 
deve encaminhar a avaliação à Procuradoria Geral do 
Município, para emissão de Parecer Jurídico;
VI - Após análise e parecer da Procuradoria do Município, 
encaminhar a Secretaria Solicitante para ciência e 
manifestação, se houver.
a) A Secretaria Solicitante deverá, no prazo máximo 
de 15 dias, convocar reunião com o proprietário do Imóvel, 
visando consenso recíproco.
b) Não havendo acordo, requisita-se à Procuradoria 
Geral do Município para executar medida judicial, no prazo 
máximo de 15 dias.
c) Havendo ajuste de vontade entre as partes ou 
decisão judicial a Secretaria Solicitante deverá solicitar a 
Secretaria de Governo, autorização para pagamento.  
d) Autorizado o pagamento a Secretaria solicitante 
deverá providenciar a escrituração e registro público do 
imóvel, no prazo máximo de 15 dias;
e) Registrado o imóvel, encaminhar o processo para a 
Secretaria de Finanças para pagamento.

CAPÍTULO VII
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Art. 11 Toda desapropriação deverá ter saldo orçamentário 
e financeiro disponível.
I – O Setor de Patrimônio deverá manter arquivada toda 
a documentação pertinente ao Patrimônio, tais como 
portarias, decretos, e processos relativos a atos de 
incorporação, desincorporação, doação, permuta, alienação 
e desapropriação dos bens móveis e imóveis.
II - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com 
prévia e justa indenização em dinheiro ou prévio depósito 
judicial do valor da indenização.
III – O setor de Patrimônio deverá manter controle analítico 
de todos os bens imóveis do Município com os respectivos 
Termos de Responsabilidade;
 IV - Toda a incorporação ou desincorporação deverá ter 
registro analítico no Sistema de Patrimônio e sintético no 
Sistema de Contabilidade;
 V - Todas as obras deverão ser averbadas nas respectivas 
matrículas no registro de imóveis.

Art. 12 Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão 
resolvidos conjuntamente pela Secretaria Municipal de 
Administração, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria 
de Governo e Procuradoria Geral do Município.

 Art. 13 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos 
assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos 
requisitos do Manual de Elaboração das Normas (Instrução 
Normativa SCI N 001/2013), bem como de manter o 
processo de melhoria contínua.

 Art. 14 Os termos contidos nesta Instrução Normativa não 
eximem a observância das demais normas competentes, 
que deverão ser respeitadas.

 Art. 15 Caberá a Secretaria Municipal de Administração 
divulgar, cumprir e fazer cumprir as orientações contidas 
nesta Instrução Normativa.

 Art. 16 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Marataízes/ES, 29 de abril de 2019.

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

DECRETO-N Nº 2.599, DE 29 DE ABRIL DE 2020.

APROVA AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DE 
COMPETÊNCIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais; 

Considerando as disposições legais que exigem a elaboração 
de instrução normativa regulamentando as rotinas de 
trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da 
estrutura do Município, objetivando a implementação de 
procedimentos e controle;

Considerando que o instrumento legal para normatizar 
esses serviços se dá através de Instrução Normativa; 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica aprovada a Instrução Normativa da Comissão 
Permanente de Processo Administrativo Sancionador - 
COPAS nº 001/2020, que dispõe sobre o rito de aplicação 
de penalidade, instituindo o rito procedimental conexo ao 
Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade 
- PAAR das infrações praticadas por fornecedores, na fase 
licitatória e/ou contratual, no âmbito da Administração 
Pública do Poder Executivo Municipal de Marataízes-ES.

Art. 2º - A Instrução Normativa referida no artigo 1º é parte 
integrante deste Decreto. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 
Marataízes/ES, 29 de abril de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR - COPAS Nº 001/2020

“Dispõe sobre o rito de aplicação de penalidade, 
instituindo o rito procedimental conexo ao Processo 
Administrativo de Apuração de Responsabilidade 
- PAAR das infrações praticadas por fornecedores, 
na fase licitatória e/ou contratual, no âmbito da 
Administração Pública do Poder Executivo Municipal 
de Marataízes-ES”

Versão: 01
Data de aprovação: 29 de abril de 2020.
Ato de aprovação: Decreto - N Nº 2.599, de 29 de abril de 
2020.
Unidade responsável: Comissão Permanente de Processo 
Administrativo Sancionador

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º A presente Instrução Normativa, tem a finalidade 
de instituir o rito do Processo Administrativo de Apuração 
de Responsabilidade - PAAR, referente às infrações 
praticadas pelos contratados ou licitantes contra o 
Município de Marataízes no âmbito do Poder Executivo, 
bem como regulamenta a competência para a aplicação de 
sanções administrativas cabíveis, conforme previsto nas 
leis, normas, contratos e instrumentos convocatórios.

Art. 2º As sanções de que trata a presente Instrução são: 
advertência, multa, suspensão temporária de participação 
em licitações, impedimento de licitar e contratar com a 
Administração Pública, declaração de inidoneidade, nos 
termos do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, art. 7.º da Lei 
10.520/2002 e art. 6º da Lei 12.846/2013.

Art. 3º A adoção dos procedimentos descritos nesta norma 
não elide a realização, a qualquer tempo, do rito próprio da 
Lei nº 12.846, de 1.º de agosto de 2013
.

DA ABRANGÊNCIA

Art. 4º Abrangem toda Administração Pública do Poder 
Executivo Municipal de Marataízes-ES.

DOS CONCEITOS

Art. 5º As definições dos termos descritos nesta Instrução 
Normativa são:
I - Compra: toda e qualquer aquisição remunerada de 
bens, seja para um único fornecimento e/ou fornecimentos 
realizados de maneira segmentada.
II - Intimação: é o ato de dar ciência ao fornecedor a respeito 
de algum ato no processo, inclusive, abertura do PAAR, ou 
solicitar algum esclarecimento e/ou manifestação, sendo 
realizado por meio de ofício;
III - Fiscalizar: verificar se a conformidade da prestação de 
serviços, o fornecimento de produto e a execução de obras 
se desenvolvem de acordo com o contrato ou instrumento 
que o substitua, no que concerne aos prazos, projetos, 
especificações, valores, condições da proposta da empresa 
e demais documentos presentes e essenciais à consecução 
do pretendido pela Administração.

IV - Fiscal Administrativo de Contrato: É o servidor designado 
para auxiliar o Gestor do contrato quanto à fiscalização 
dos aspectos administrativos do contrato, observando os 
termos legais e as diretrizes do Manual de Diretrizes para 
Gestão, Acompanhamento e Fiscalização de Contratos 
Administrativos da Administração Municipal.
V - Fiscal Técnico de Contrato: É o servidor designado para 
auxiliar o Gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto 
do contrato, observando os termos legais e as diretrizes 
Manual de Diretrizes para Gestão, Acompanhamento e 
Fiscalização de Contratos Administrativos da Administração 
Municipal.
VI - Gestor do Contrato: Secretário da pasta responsável 
pelo contrato.
VII - Contratado: pessoa física ou jurídica que assume 
obrigação de entregar bens ou prestar serviços ao Município 
de Marataízes, mediante contrato, recebimento de nota de 
empenho e admissão à adesão a ata de registro de preços;
VIII - Licitante: qualquer pessoa física ou jurídica, que 
participa de certames promovidos pelo Município de 
Marataízes, independente de sua contratação;
IX - Autoridade Competente: agente público investido de 
capacidade administrativa, para expedir atos administrativos, 
por competência exclusiva ou delegada, no âmbito desta 
Instrução, são aqueles descritos no art. 15;
X - Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade 
- PAAR: procedimento formal destinado a analisar conduta 
do fornecedor e verificar se houve ou não alguma infração, 
respeitando o contraditório e a ampla defesa, para subsidiar 
decisão pela aplicação ou não de sanção;
XI - Contrato Administrativo: Todo e qualquer ajuste/pacto 
firmado entre os órgãos ou entidades da Administração 
Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades 
para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações 
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
XII - Fornecedor: é a licitante ou contratado que é parte em um 
Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade 
- PAAR.
XIII - Interessado na abertura de PAAR: será o fiscal ou 
gestor do contrato, na execução do contrato, e pregoeiro ou 
presidente da comissão de licitação, na licitação, ou chefia 
imediata, quando for o caso devidamente motivado;
XIV - Infração Administrativa: Infração administrativa é o 
descumprimento voluntário de uma norma administrativa 
para o qual se prevê sanção, cuja imposição é decidida por 
uma autoridade no exercício de função administrativa; é, 
portanto o comportamento ou a omissão que viola alguma 
norma de natureza administrativa, podendo ou não causar 
prejuízos ao órgão;
XV - Rescisão Contratual: desfazimento do contrato durante 
sua execução, por inadimplência de uma das partes, pela 
superveniência de eventos que tornem inconveniente o seu 
prosseguimento ou pela ocorrência de fatos que acarretem 
seu rompimento de pleno direito.
XVI - Descredenciamento no Sistema de Cadastramento 
de Fornecedores: O descredenciamento no Sistema 
de Cadastro Municipal se dará com a situação “inativo” 
sobre os dados do fornecedor disponível no sistema, em 
consequência da aplicação da sanção de impedido de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 
ou Municípios, em conformidade com o art. 7º da Lei nº 
10.520/2002;
XVII - Do Assentamento em Registros: Toda sanção aplicada 
será anotada no histórico cadastral da empresa, no órgão 
ou entidade processante;
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XVIII - Responsabilidade de Pessoas Jurídicas na Esfera 
Cível - Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92): 
O Decreto-Lei nº 2.848/1940 (atual Código Penal Brasileiro) 
não menciona qualquer possibilidade de responsabilização 
criminal de pessoas jurídicas, não obstante, a Lei nº 8.429, 
de 2 de junho de 1992, dispõe sobre as sanções aplicáveis 
àqueles, servidores ou não, que pratiquem atos de 
improbidade contra o Poder Público; com o fito de alcançar 
os colaboradores e beneficiários indiretos da prática de 
atos de improbidade, o art. 3º define que as disposições da 
mencionada lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, 
mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para 
a prática do ato de improbidade, ou dele se beneficie sob 
qualquer forma direta ou indireta. Desse modo, é possível a 
condenação de pessoas jurídicas por atos de improbidade, 
com fundamento na Lei nº 8.429/92, sendo-lhes aplicáveis 
as sanções descritas no art. 12 do referido normativo, no que 
couber. Em todas as hipóteses de atos de improbidade (art. 
9º, 10 e 11), a Lei nº 8.429/92 prevê a proibição de contratar 
com o Poder Público como sanção aplicável às pessoas 
jurídicas de direito privado, isolada ou cumulativamente 
com outras penalidades civis e administrativas;
XIX - Da Sujeição a Perdas e Danos: Independentemente 
das sanções legais cabíveis na esfera Administrativa, a 
licitante ou contratado improbo ficarão, ainda, sujeitos à 
composição das perdas e danos causados à Administração 
pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/
ou contratuais. Frise-se que a legitimidade passiva da 
pessoa jurídica, tratada nos tópicos anteriores, não afasta 
a possibilidade de se demandar os sócios e gestores, os 
quais responderão com seu patrimônio pessoal pelos danos 
causados;
XX - Da Responsabilização de Pessoas Jurídicas na 
Esfera Administrativa: Quanto à responsabilização 
administrativa de pessoas jurídicas, a Lei de Licitações e 
Contratos, prevê sanções de cunho administrativo e penal 
aos agentes públicos e particulares que concorram para 
a prática de atos lesivos/fraudulentos ou que, de alguma 
forma, ensejem o descumprimento contratual. Observamos 
também nesta Seção I, que as pessoas jurídicas podem 
ser sancionadas administrativamente pela inexecução total 
ou parcial do contrato (art. 87, Lei nº 8.666/93), ou ainda, 
pelo enquadramento nas hipóteses previstas no art. 88 do 
mesmo normativo;
XXI - Prescrição: é perda do direito a exigir algo pelo 
decurso do tempo. A pretensão punitiva da Administração 
se encontra submetida a limites temporais definidos, dentro 
dos quais pode exercer legitimamente as suas competências 
administrativas sancionadoras em face daqueles com as 
quais se relaciona, caso seja verificada uma irregularidade 
tipificada em lei como ato ilícito. A Lei nº 9.873/1999, 
estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para 
o exercício de ação punitiva pela Administração Pública 
Federal, direta e indireta. O prazo prescricional para que a 
Administração instaure o processo administrativo, visando 
apuração das responsabilidades do contratado ou licitante, 
em decorrência da inexecução das obrigações respectivas 
é de cinco anos, contados a partir do momento em que se 
conhece a infração;
XXII - Decadência: é a perda do próprio direito pelo 
decurso de um período de tempo, sendo que, no âmbito 
administrativo, decai em 5 (cinco) anos o direito da 
Administração de anular os atos administrativos de que 
decorram efeitos favoráveis para os destinatários, contados 
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé, 

conforme art. 54 da Lei nº 9.784/1999.
XXIII - Interrupção e suspensão do cômputo do prazo 
prescricional: O art. 2.º da Lei nº 9.873/1999, também, 
estabelece algumas hipóteses em que o prazo prescricional 
para a Administração exercer sua pretensão punitiva 
será zerado e terá a sua contagem reiniciada: quando da 
notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive 
por meio de edital; por qualquer ato inequívoco, que importe 
apuração do fato; pela decisão condenatória recorrível; ou 
por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação 
expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito 
interno da Administração Pública Federal; empresárias 
e às sociedades simples, personificadas ou não, 
independentemente da forma de organização ou modelo 
societário adotado, bem como quaisquer fundações, 
associações de entidades ou pessoas, ou sociedades 
estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no 
território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda 
que temporariamente;
XXIV - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas - CEIS: O Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas (CEIS) foi criado pela em 2010 
para consolidar e divulgar a relação de pessoas, físicas e 
jurídicas, que tenham sofrido sanções das quais decorram, 
como efeito, restrição ao direito de participar em licitações 
ou de celebrar contratos com a Administração Pública, 
assim considerados os órgãos e entidades da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios.
XXV - Decisão definitiva - é aquele proferida e que não 
cabe mais recurso, seja porque a empresa não apresentou 
recurso da decisão de 1ª instância, seja por ter apresentado 
e ter decisão de 2ª instância.

DA BASE LEGAL

Art. 6º A presente Instrução Normativa tem como base 
legal a Lei nº 9.784/1999, a Lei nº 8.666/1993, a Lei nº 
10.520/2002,a Lei 12.846/2013 e o Código de Processo 
Civil.

CAPITULO II
DOS PROCEDIMENTOS

Seção I
Disposições Preliminares

Art. 7º O Pregoeiro, o presidente de comissão de licitação, 
o fiscal, diretoria de contrato, o gestor do contrato e, 
excepcionalmente, o chefe imediato, quando for o caso, 
deverá intimar o fornecedor, por meio do Formulário de 
Ocorrência (anexo II) para que apresente no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento 
do Formulário de Ocorrência, esclarecimentos e/ou 
providências para resolução das eventuais irregularidades 
apontadas.
§ 1º Após análise da manifestação, do licitante e/
ou contratado, disposta no “caput” do presente artigo, 
entendendo por acatar a manifestações e/ou providências 
e pela não continuidade do processo para fins de apuração 
de responsabilidade, poderá arquivar devidamente 
fundamentado.
§ 2º Após análise da manifestação do licitante e/ou 
contratado, ou caso não seja apresentada justificativas e/
ou providências, entendendo pela necessidade de PAAR, 
deverá elaborar Formulário de Sugestão de Abertura de 
PAAR (anexo III), e, encaminhar o referido Formulário 
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à Comissão Permanente de Processo Administrativo 
Sancionador, com no mínimo os seguintes itens:
I - relato dos fatos, enquadramento da impropriedade a ser 
apurada, juntada da cópia do Formulário de Ocorrência 
e do comprovante de recebimento, e a manifestação do 
interessado - se houver, com a respectiva análise;
II - exposição de motivos que deram causa à solicitação de 
abertura do procedimento administrativo;
III - consequências para Administração Pública advindas do 
ato infracional, com relação ao andamento do certame e/ou 
contrato; e
IV - memória de cálculo, nos casos de eventual aplicação 
de multa.
§ 3º A Comissão Permanente Sancionadora, após análise 
formal do processo, motivadamente, decidirá:
I - pela complementação de informações, quando não 
preencher os requisitos formais previstos no §2º do presente 
artigo, retornando os autos ao servidor responsável pela 
solicitação de abertura do PAAR;
II - pelo arquivamento do processo, por entender que a 
situação não é motivo para instauração de PAAR;
III - pela abertura do PAAR, caso em que adotará as 
providências do art. 9º desta instrução.
§ 4º A decisão de arquivamento do processo será publicada 
no Diário Oficial do Município.
§ 5º Em caso de instauração de procedimento, a 
Comissão Permanente de Processo Administrativo 
Sancionador deverá intimar o licitante e/ou contratado, 
mediante expedição de ofício (anexo IV) acompanhado 
do formulário previsto no § 2º, e demais atos instrutórios, 
para que apresente defesa administrativa no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento, 
conforme disposto no art. 12 desta instrução.
§ 6º Nos casos em que o fornecedor não apresentar 
defesa prévia, a autoridade competente, prevista no art. 12, 
proferirá a decisão e intimará a parte do conteúdo decisório.
Art. 8º É vedada a abertura do processo de PAAR sem os 
documentos e informações citados no art. 7º da presente 
instrução, que constituem a motivação do ato administrativo.

Seção II
Da Instauração

Art. 9º O procedimento de apuração de responsabilidade 
de que trata esta Instrução será autuado em processo com 
numeração única e instruído pela Comissão Permanente 
Sancionadora, devendo conter os seguintes documentos, 
conforme o caso:
I - Irregularidade cometida por Licitante:
a) A descrição dos fatos, local, e demais circunstâncias que 
caracterizem o suposto descumprimento da obrigação;
b) Qualificação da licitante;
c) Cópia da ata da sessão do procedimento licitatório;
d) Formulário e o comprovante de recebimento;
e) Intimação, anterior a abertura do processo, citada no 
art. 7º;
g) Outros documentos que comprovem e/ou elucidam os 
fatos;
h) Solicitação para abertura de PAAR, com os documentos 
citados no art. 7º, §2º;
II - Irregularidade cometida por contratado:
a) A descrição dos fatos, local, e demais circunstâncias que 
caracterizem o suposto descumprimento da obrigação;
b) Cópia da ata da sessão do procedimento licitatório;
c) Cópia integral do contrato, incluindo termos aditivos e 

apostilamentos;
d) Cópia da garantia apresentada pelo fornecedor;
e) Cronograma e diário de obra;
f) Data de início da contagem do prazo de atraso para 
contagem da multa;
g) Formulário do anexo II e o comprovante de recebimento;
h) Outros documentos que comprovem e/ou elucidam os 
fatos;
i) Solicitação para abertura de PAAR, com documentos do 
art. 7º e seus parágrafos;
Art. 10. Após encaminhamento à Comissão, os servidores 
citados no art. 7º deverão abster-se de dirigir novas 
comunicações ou estabelecer tratativas relativas ao objeto 
da intimação, sem dar prévio conhecimento a Comissão, 
responsável pela condução do PAAR.
Art. 11. As infrações correlatas, cometidas nas mesmas 
condições de tempo e lugar semelhantes, no mesmo 
procedimento licitatório ou contrato, serão objeto do mesmo 
PAAR, exceto quando se tratar de infratores distintos.
Parágrafo único. Para infrações cometidas em uma mesma 
atividade de fiscalização, serão lavradas tantas notificações 
de infrações quantas forem as infrações constatadas.

Seção III
Da Intimação

Art. 12. A intimação, por meio de Ofício, será realizada 
pessoalmente, com anotação de recebimento por parte do 
fornecedor, ou por meio de Aviso de Recebimento - AR, pela 
agência dos Correios, juntado ao processo.
§ 1º Caso o fornecedor não seja localizado nos endereços 
cadastrais disponíveis para consulta, pela Administração, ou 
tenha domicílio indefinido, a intimação deverá ser realizada 
via edital, a ser publicado uma única vez no Diário Oficial 
do Município.
§2º A intimação pode ser anulada quando feita sem a 
observância das disposições legais e regulamentares, 
podendo ser tal falta suprida pela Administração, por 
ato sanatório, via publicação de edital no Diário Oficial 
do Município ou pelo comparecimento espontâneo do 
fornecedor interessado.
§3º Considera-se efetivada a intimação do fornecedor:
I - na data assinada por preposto da licitante ou contratado, 
pessoalmente no oficio; ou
II - na data informada pelos Correios do efetivo recebimento 
da correspondência, no endereço expresso na intimação; 
ou
III - na data da publicação no Diário Oficial do Município.
§4º A data de recebimento, em qualquer uma das hipóteses 
citadas no parágrafo anterior, conforme o caso, deverá ser 
juntado ao processo o respectivo comprovante.
§5º Quando o fornecedor enviar seu recurso, por meio 
de correio, será considerada, para fins de conferência do 
cumprimento do prazo, a data da postagem no correio, e 
não a data de recebimento na Prefeitura Municipal.
Art. 13. É dever do fornecedor manter seu domicílio 
atualizado junto ao gestor do contrato, o qual cientificará 
a Comissão do PAAR de qualquer alteração informada no 
decorrer do procedimento.

Seção IV
Da Defesa Prévia

Art. 14. As manifestações do fornecedor não serão 
conhecidas quando interpostas:
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I - Intempestivamente;
II - Por agente ilegítimo;
III - Após o exaurimento da esfera administrativa, salvo 
pedido de revisão preenchido os requisitos do art. 65 da Lei 
nº 9.784/1999.
§ 1º A critério da Administração, a defesa prévia intempestiva 
poderá ser conhecida, desde que não proferida, ainda, a 
decisão.
§2º A Comissão Permanente de Processo Administrativo 
Sancionador poderá conceder dilação de prazo, para 
apresentação de defesa prévia, desde que pleiteado via 
requerimento, devidamente fundamentado.
§ 3º Cabe ao fornecedor a comprovação dos fatos alegados, 
sem prejuízo ao dever atribuído ao órgão competente para 
a instrução.
§4º As provas apresentadas pelo fornecedor somente 
poderão ser recusadas se ilícitas, inconsistentes, 
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, mediante 
decisão fundamentada em observância ao exposto no art. 
50 da lei nº 9.784/1999.

Seção V
Das Competências

Art. 15. Conforme o fato apurado, após o relatório final 
da Comissão Permanente de Processo Administrativo 
Sancionador, são competentes para proferir decisões 
relativas ao PAAR:
I - Durante o procedimento licitatório ou em caso de recusa 
em assinar o contrato: o pregoeiro ou o presidente da 
Comissão de Licitação, e a Diretoria de Contrato, exceto nos 
casos de declaração de inidoneidade, que é de competência 
exclusiva do Secretário da pasta;
II - Durante a execução contratual: o Secretário responsável 
pela assinatura do contrato;
§ 1º Os membros da Comissão Permanente de Processo 
Sancionador são responsáveis pela devida instrução do 
PAAR até o relatório conclusivo.
§ 2° Estabelecida a penalidade, a autoridade que a proferiu 
deverá encaminhar ao Setor de Licitação, para que esse 
providencie a publicação da decisão e a devida alteração de 
registros cadastrais do referido Setor.
Art. 16. Aquele que, no exercício de suas competências, 
tiver conhecimento de qualquer irregularidade que possa 
ensejar a aplicação das sanções previstas nesta Instrução 
Normativa e não tomar as medidas cabíveis, retardando 
ou omitindo-se no seu dever, incidirá em falta disciplinar, 
sujeitando-se à apuração de responsabilidade.
Parágrafo único. Provocada a autoridade competente 
acerca de impropriedade aferida, esta deverá determinar a 
instauração do PAAR, após respeitado os ditames do art. 7º 
desta instrução.
Art. 17. Nos casos em que o fornecedor figurar em PAAR 
instaurado por irregularidades no bojo da licitação e/ou 
também na execução contratual, cada falta deverá ser 
apurada, analisada e julgada pelas áreas afetas à sua 
competência, consoante consignado nesta seção, em 
processos distintos.

Seção VI
Dos Impedimentos e da Suspeição

Art. 18. Aplica-se às autoridades competentes para aplicar 
penalidade, e aos membros da Comissão Permanente 
de Processo Administrativo Sancionador, as regras de 

impedimento e suspeição da Lei nº 9.784/1999, que regula 
o processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública.
Art. 19. A autoridade ou membro da comissão que incorrer 
em impedimento deve comunicar o fato ao seu substituto, 
abstendo-se de atuar.
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o 
impedimento constitui falta grave, para efeitos disciplinares.
Art. 20. Na hipótese de suspeição ou impedimento da 
autoridade para proferir decisão de PAAR, passará a ser 
competente o seu substituto legalmente designado.

Seção VII
Dos Prazos e Prescrição

Art. 21. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta 
Instrução Normativa, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á do vencimento.
§1º Nos prazos estabelecidos em dias, computar-se-ão 
somente os dias úteis, com fulcro no art. 15 e art. 219 
do Código de Processo Civil, salvo disposição legal em 
contrário.
Art. 22. O Processo Administrativo de Apuração de 
Responsabilidade - PAAR, deverá ser instaurado e 
concluído, consoante prazo da prescrição quinquenal, 
conforme legislação vigente, conexa à impropriedade 
aferida.
§1º O marco inicial da contagem da prescrição será a data 
da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou 
continuada, do dia em que tiver cessado.
§2º O PAAR que não for concluído no prazo máximo de 
2 (dois) anos, tramitará com prioridade, inclusive para 
julgamento de eventuais recursos administrativos, devendo 
ser concluído nos 12 (doze) meses subsequentes.
§3º Nos casos em que o prazo prescricional de 5 (cinco) 
anos, previstos no caput deste artigo, não forem respeitados, 
a situação deverá ser informada à Secretaria de Controle 
Interno, para análise da necessidade de abertura ou não de 
procedimento específico de apuração de responsabilidade 
(Processo Administrativo Disciplinar - PAD) do servidor que 
deu causa à morosidade.

Seção VII
Das Espécies de Sanções Administrativas

Art. 23. O fornecedor que não cumprir integralmente as 
obrigações assumidas, seja licitante ou contratada, nos 
casos previstos em lei, garantido o contraditório e ampla 
defesa, estarão sujeitos às seguintes penalidades:
I - Advertência;
II - Multa;
III - Suspensão temporária de participar de licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, na esfera 
municipal;
IV - Impedimento de licitar e contratar com a Administração 
Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, nos casos 
previstos no art.7º da Lei nº 10.520/2002 (Pregão);
V - declaração de inidoneidade.
§1ºA sanção de multa poderá ser cumulada com apenas 
uma das sanções previstas nos incisos I, III, IV e V 
deste artigo, observados o princípio da razoabilidade e 
proporcionalidade, salvo disposição em contrário.
§2º A sanção de declaração de inidoneidade é de 
competência exclusiva do Secretário Municipal, conforme 
art. 30, parágrafo único desta instrução, respeitados os 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2988                   MARATAÍZES - ES - 29 de abril de 2020 - Página 15

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

trâmites desta IN.
§3º Nos casos das sanções previstas na presente instrução 
deverão ser observadas as especificidades das legislações 
conforme demonstrado no Quadro (Anexo III).
§4º As sanções previstas nos incisos III, IV e V, poderão ser 
aplicadas, conforme previsão legal contida no art. 88 da Lei 
nº 8.666/1993, aos fornecedores ou aos profissionais que:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por 
meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os 
objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com 
a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
Art. 24. Na aplicação das sanções administrativas de que 
trata esta instrução, a autoridade administrativa levará em 
conta a conduta praticada e a intensidade do dano provocado 
e segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Subseção I
Da Advertência

Art. 25. Advertência é o aviso por escrito, emitido ao 
contratado pela inexecução total ou parcial do contrato e 
será expedida pelas autoridades indicadas no artigo 15.

Subseção II
Da Multa

Art. 26. A multa, no âmbito do contrato, que poderá ser:
I - De caráter compensatório, quando será aplicado os 
seguintes percentuais:
a) 15% (quinze por cento) em caso de inexecução parcial 
do objeto pela contratada ou nos casos de rescisão do 
contrato, calculada sobre a parte inadimplida;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua 
inexecução total.
II - De caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado 
na entrega ou execução do objeto do contrato, quando será 
aplicado os seguintes percentuais:
a) 0.33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, 
na entrega de material ou execução de serviços, calculado 
sobre o valor correspondente à parte inadimplente, quando 
o atraso não for superior à 1 (um) mês;
b) 0.66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de 
atraso que exceder a alínea anterior, na entrega de material 
ou execução de serviços, calculados desde o trigésimo 
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 
inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão 
contratante.

Art. 27. A multa aplicada pela autoridade competente 
deverá ser formalizada mediante apostilamento contratual, 
na forma do artigo 65, §8º da Lei n.º 8.666/1993 e será 
executada mediante:
I - quitação do valor da penalidade por parte do fornecedor 
em prazo a ser determinado pela autoridade competente;
II - desconto no valor da garantia depositada do respectivo 
contrato, quando houver;
III - desconto no valor das parcelas devidas à contratada e;
IV - procedimento judicial.
§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá a contratada 
pela sua diferença, devidamente atualizada pelo índice 
estipulado em contrato ou, na falta deste, pelo Índice Geral 
de Preços - Mercado (IGP-M), ou aquele que vier a substituí-
lo.
§2º A Atualização pelo índice previsto no parágrafo anterior, 
será aplicada até o primeiro DAM emitido após decisão 
definitiva.

Subseção III
Da Suspensão

Art. 28. A sanção de suspensão consiste no impedimento 
temporário de participar de licitações e de contratar com o 
Município de Marataízes, pelo prazo que este Poder Público 
Executivo Municipal fixar, que será arbitrado de acordo com a 
natureza e a gravidade da falta cometida, observado o limite 
temporal de até 2 (dois) anos, respeitando a razoabilidade 
e proporcionalidade, nos casos em que a licitação e/ou o 
contrato conduzirem-se pela Lei nº 8.666/1993.

Subseção IV
Do Impedimento

Art. 29. Nas licitações e contratos regidos pelas Leis nº 
8.666/93 e nº 10.520/2002, os licitantes ou os contratados 
poderão ser impedidos de licitar e contratar com o Município 
de Marataízes, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, respeitando 
a razoabilidade e proporcionalidade, e será anotada a 
sanção no Cadastro Municipal do Setor de Licitação, sem 
prejuízo às multas previstas no instrumento convocatório e/
ou no contrato, bem como das demais cominações legais, 
sendo imposta àquele que:
I - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta 
não celebrar o contrato;
II - Deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsificada;
III - Ensejar ou der causa ao retardamento da execução ou 
da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
IV - Não mantiver sua proposta, salvo se em decorrência de 
fato superveniente que o justifique;
V - Praticar atos fraudulentos na execução do contrato; ou
VI - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal.

Subseção V
Da declaração de Inidoneidade

Art. 30. A declaração de inidoneidade é a sanção aplicada 
ao licitante ou ao contratado, que os impede de licitar ou 
contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade.
Parágrafo único. A aplicação desta sanção é de 
competência exclusiva do Secretário Municipal, conforme 
previsão legal no art. 87, §3º da lei nº 8.666/1993 e art. 9º 
da Lei nº 10.520/2002, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) 
anos de sua aplicação.

CAPÍTULO II
DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Art. 31. A Comissão Permanente Sancionadora que instrui 
o PAAR fará constar nos autos os dados necessários à 
decisão, devendo incluir análise dos fatos, dos argumentos 
e das provas apresentadas em sede de defesa e opinando 
sobre a materialização ou não do descumprimento.

Art. 32. Os atos de instrução que exijam providências por 
parte dos fornecedores interessados devem realizar-se de 
modo menos oneroso para estes.

Art. 33. Quando for necessária a prestação de informações 
adicionais ou a apresentação de provas pelos interessados 
ou terceiros, serão expedidas intimações específicas para 
este fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições 
de atendimento.
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§1º Caso haja necessidade de promover diligência, em 
qualquer fase processual, e desta diligência surgirem fatos 
novos, o fornecedor deverá ser intimado para manifestar-
se especificamente acerca destas ocorrências, podendo 
apresentar defesa prévia, contendo suas justificativas, no 
prazo de até 10 (dez) dias úteis.
§2º Silente a parte interessada acerca da intimação, o órgão 
competente poderá, se entender relevante a matéria, suprir 
de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão.

Seção I
Das Decisões

Art. 34. A Comissão Permanente Sancionadora analisará 
o processo e elaborará seu relatório final para decisão da 
autoridade competente (na forma do modelo do anexo VI):
I - As normas, cláusulas contratuais e/ou editalícias 
definidoras da infração e as sanções previstas e a 
fundamentação pelo acolhimento da defesa e arquivamento;
II - A fundamentação da proposta de declaração de 
Inidoneidade, conforme o caso.

Art. 35. O fornecedor será intimado do teor da decisão de 
1ª instância, nos moldes do Art. 12, advertindo quanto ao 
prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de Recurso 
Administrativo, conforme art. 37 e seguintes desta instrução.
§ 1º No caso em que o fornecedor não apresentar recurso, a 
referida decisão passará a ser considerada como definitiva 
podendo ser aplicada a sanção imediatamente, sendo que 
a penalidade deverá ser registrada no Cadastro Municipal.
§ 2º O extrato da publicação da decisão de 1º instância será 
realizado no Diário Oficial do Município, após o término 
do prazo de recurso, nos termos do art. 37. Não havendo 
apresentação de recurso será publicado imediatamente 
após efetivada a intimação.
§3º Quando for concedido o efeito suspensivo na sanção 
proferida na decisão de 1ª instância, deverá constar no 
extrato de publicação tal informação.

Art. 36. Na hipótese de ser verificada situação que enseje 
a declaração de Inidoneidade, será apresentada proposta 
fundamentada no relatório final e encaminhado ao Chefe do 
Executivo, para as providências pertinentes.

Seção II
Do Recurso Administrativo

Art. 37. Em atendimento ao Princípio do Duplo Grau de 
jurisdição, o contratado terá direito ao recurso previsto 
no artigo 109, inciso I, da Lei nº 8.666/93, que deverá 
ser interposto no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados do recebimento da decisão penalizadora.
Parágrafo único. Caso a penalidade imposta seja a 
Declaração de Inidoneidade ou o Impedimento de licitar e 
contratar com o Município, o prazo recursal será de 10 (dez) 
dias, conforme definido no artigo 109, inciso III, da Lei nº 
8.666/93.

Art. 38. Recebido o recurso dentro do prazo, deverá a 
autoridade que aplicou a sanção proceder à sua análise 
prévia e, se for o caso, rever ou reconsiderar, mediante 
fundamentação, sua decisão inicial de penalização do 
contratado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo único. Caso o recurso seja entregue fora do 
prazo, a autoridade pode aceitá-lo ou não. Na hipótese 
de aceitação, deverá haver motivo justificado para tanto, 
devendo tal fato ser registrado, juntamente com a informação 
da data do seu recebimento.

Art. 39. O recurso deve ser analisado pela autoridade que 
proferiu a decisão, que poderá reconsiderá-la, acolhendo as 

razões apresentadas, ou manter a decisão.
Parágrafo único. Decidindo-se por reconsiderar a decisão 
tomada, tal ato deve ser formalizado por meio da emissão 
de Reconsideração de Decisão Administrativa após análise 
de Recurso (anexo VII).

Seção III
Da Publicidade

Art. 40. Após o decurso do prazo para interposição de 
recurso, a teor dos artigos 35 e 37 desta instrução, a decisão 
condenatória proferida ao final do PAAR, em primeira e 
segunda instância, deverá ser publicada no Diário Oficial do 
Município, na forma de extrato do modelo anexo V.
Parágrafo único. Após a publicação da decisão condenatória 
e definitiva, a decisão da penalidade deverá ser enviada ao 
Setor de Licitação e registrada no Cadastro de Fornecedores 
do Setor de Licitação.

Art. 41. Em caso de aplicação da sanção de multa, a 
Secretaria de Finanças, deverá encaminhar ao fornecedor 
penalizado o DAM, para pagamento em prazo não inferior a 
15 (quinze) dias úteis.
Parágrafo único. Restando infrutífera a cobrança, no prazo 
de 30 (trinta) dias após o inadimplemento da obrigação, o 
processo será encaminhado ao Setor de Dívida Ativa, para 
fins de análise prévia à inscrição do crédito.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 42. Além das sanções legais cabíveis, regulamentadas 
por esta Instrução Normativa, o infrator ficará sujeito 
ainda, à recomposição das perdas e danos causados 
à Administração pelo descumprimento das obrigações 
licitatórias e/ou contratuais.

Art. 43. Decai em 05 (cinco) anos o direito da Administração 
rever atos que resultem em efeitos favoráveis ao fornecedor, 
contados da data em que foram praticados, salvo 
comprovada má-fé, conforme art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

Art. 44. Os instrumentos convocatórios e contratos deverão 
fazer menção a esta Instrução Normativa.

Art. 45. Quando da apresentação de cópia de qualquer 
documento, estas devem ser apresentadas conforme Lei nº 
13.726/18.

Art. 46. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos 
assim o exigirem.

Art. 47. Caberá à Secretaria Municipal de Governo divulgar, 
cumprir e fazer cumprir as orientações contidas nesta 
Instrução Normativa.

Art. 48. Caso haja disposição nesta Instrução que seja 
conflitante com editais já publicados e contratos em curso, 
prevalecerão as normas previstas para utilização nestes 
últimos.

Art. 49. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de 
sua publicação.

Marataízes, ES, 23 de abril de 2020.

PAULO ROBERTO BIGHI
Coordenador

CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO
Corpo Técnico

CYNTIA DAMASCENO PETERLE
Corpo Técnico

EVALDO BATISTA DA SILVA
Corpo Técnico

RENATA DE OLIVEIRA LINO
Corpo Técnico

THIAGO DARDENGO DE PAIVA
Corpo Técnico
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ANEXO I 
MODELO DE FORMULÁRIO DE OCORRÊNCIAS 
FORMULÁRIO DE OCORRÊNCIAS Nº XX/20XX – 

DADOS DO NOTIFICADO 
EMPRESA:   
CNPJ:   
PREPOSTO: 
ENDEREÇO COMPLETO: RUA: XXXX, Nº XX  BAIRRO: XXX 
CIDADE:XXX ESTADO:XXXX CEP: XXXX 
E-MAIL: 
INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO 
Abaixo, assinalar de qual instrumento de contratação que  trata a ocorrência: 
(   ) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE 
(   ) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMO ÓRGÃO GERENCIADOR 
(   ) CONTRATO 
(   ) LICITAÇÃO 
Nº xx/xxxx (Identificar aqui o número e ano da Ata de registro de preços o número do contrato ou número 
de licitação). 
VENCIMENTO: XX/XX/XXXX (Identificar a data de vencimento do instrumento) 
ITEM(S):  (Identificar o(s) item(s) da ata, do contrato ou da licitação) 
EMPENHO: (Identificar o(s) empenho(s) da ata ou do contrato) 

 
PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de 
comunicação ao preposto, sob pena de sanções administrativas conforme disposições contidas na Lei nº 
8.666/93. 

 
OCORRÊNCIA OBSERVADA E/OU CORREÇÃO SOLICITADA 

Detalhar a ocorrência e ou correção solicitada com base nas cláusulas contratuais, editalícias, termo de 
referência e da ata de registro de preços, sempre elencando os artigos e a relação com a ocorrência. 
Informar, por exemplo, a data de envio de empenho ou ordem de serviço ou ordem de fornecimento, data 
final para entrega do material ou início dos serviços ou atendimento das obrigações assumidas. 
No caso de contrato informar glosa por posto descoberto ou serviço não prestado;  a multa de acordo com 
a tabela e graduação de multas ou IMR (Instrumento de Medição de Resultado) no caso de obrigações 
contratuais não cumpridas. 
 
EXCLUSIVO PARA CONTRATO: 
GLOSAR DESPESA? (   ) SIM (   ) NÃO 

A B C = A/B D E = D*C 
Valor Mensal do 
Posto 

Quantidade de 
dias úteis do mês 

Valor do dia Dias faltados Desconto 

     
     

 

 
DATA DE COMUNICAÇÃO AO PREPOSTO: XX/XX/20XX 
DATA PREVISTA PARA REGULARIZAÇÃO DA(S) 
OCORRÊNCIA(S): 

XX/XX/20XX (Obs.: exclui-se o dia da comunicação 
ao preposto e considera-se o 5º dia útil como prazo 
final) 

 
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICANTE 
Assinatura: 
Nome completo: 
Na qualidade de: (Conforme o caso Pregoeiro ou presidente de licitação ou fiscal de contrato ou 
gestor de contrato ou servidor da secretaria participante da ata). 
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ANEXO II 

 
Quadro de Sanções Administrativas: 

 
Lei nº 8.666/93 Lei nº 10.520/02 

I - advertência; I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento 
convocatório ou no contrato; 

II - multa, na forma prevista no instrumento 
convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 

III - impedido de licitar e contratar com a União, Est, 
DF ou Munic. e, será descredenciado no sist. de 
cadast. de fornec. a que se ref. o § XIV do art. 4 
desta Lei, pelo prazo de até cinco anos, sem prej. 
das multas prev. em edital e no contr e das demais 
cominações legais. 

 
 
 

ANEXO III 
MODELO DE RELATÓRIO / DECISÃO FINAL 

 
ASSUNTO: APLICAÇÃO DE PENALIDADE 
 
1.            RELATÓRIO 
Instaurou-se o processo administrativo nº (XXX), com base na constatação de descumprimento do 
Edital/Ata/Contrato nº XXXX celebrado entre o IFPR e a (nome da empresa) para a (informar o objeto 
do contrato).   (Descrever os fatos ocorridos citando todas as etapas precedentes do processo). 
Dos fatos analisados verifica-se que a empresa violou as disposições contratuais e legais 
relacionadas ao Edital/Ata/Contrato XXXX, haja vista que (descrever o fato violado). 
 
2.            DA DEFESA 
Caso a empresa tenha apresentado defesa, rebater a defesa da empresa ponto a ponto citando a 
legislação e ou jurisprudência (caso haja) que fundamente a réplica 
 
3.            FUNDAMENTAÇÃO 
Ao participar da licitação, a empresa tem ciência de todas as normas editalícias, legais e 
constitucionais e especificidades da prestação do serviço objeto do (Edital, Contrato ou Ata conforme 
o caso), não podendo no decorrer de sua execução descumprir tais normas sem motivo idôneo que a 
justifique. Citar os dispositivos do Edital, Contrato ou Ata conforme o caso, que justifiquem a 
penalização e as sanções aplicadas. 
Nesse sentido, sabendo que a Administração deverá pautar a sua atuação pelos princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade e em virtude de a contratada (descrever a conduta da contratada), 
manifesta-se esta Diretoria (casos de Licitações e Atas) Gestor do Contrato (nos casos de Contrato) 
pela aplicação das sanções administrativas previstas do Edital/Ata/Contrato XXXX e demais 
legislação aplicável, quais seja: (descrever as sanções). 
As sanções devem ser aplicadas em conformidade com a gravidade da conduta podendo ser 
cumuladas somente em conformidade com o artigo 87 § 2º. 
 
4.            CONCLUSÃO 
Do exposto, conclui-se que a (nome da empresa), CNPJ nº (descrever), por (descrever a conduta 
ilícita da empresa), descumpriu as obrigações previstas no Edital, Contrato ou Ata conforme o caso. 
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Praticada a infração a dispositivos contratuais, nasce para Administração-Contratante o poder de 
aplicar à Contratada as sanções previstas em lei e no contrato, no legítimo exercício de prerrogativa 
que lhe confere a lei, da qual não pode se afastar, em razão dos princípios da indisponibilidade do 
interesse público e da legalidade que lhe orientam o agir vinculado.    
Assim, devem ser aplicadas as seguintes penalidades: 
1. ADVERTÊNCIA; 
2. MULTA no valor de (descrever o valor em conformidade com a Ata ou Contrato); 
3. SUSPENSÃO temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de (descrever o prazo) anos em conformidade com o que dispõe o contrato 
e a Lei 8.666/1993; 
4. IMPEDIMENTO DE LICITAR e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 
será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 
art. 4º desta Lei, pelo prazo de (descrever o prazo), sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 
As sanções deverão ser cadastradas em sistema competente, nos termos dos incisos II, do art. 87, 
da Lei nº 8.666/93. 
À consideração superior. 

 
 
 

ANEXO V 
 

MODELO DE EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DOM DA PENALIDADE APLICADA (deverá ser 
realizado nos casos de aplicação de suspensão, impedimento e multa compensatória). 

 
AVISO DE PENALIDADE. 

O (indicar o nome da autoridade que está aplicando a penalidade) do Município de Marataízes, no 
uso de suas atribuições e em vista do que consta nos autos do processo administrativo nº XXXX, 
resolve aplicar a(s) empresa(s) abaixo as penalidades previstas no descrever a base legal, 
declarando-a descrever a penalidade impedimento ou suspensão e o prazo, bem como multa no valor 
abaixo, sendo tal procedimento informado no Sistema de Cadastramento Fornecedores: Nome da 
empresa, CNPJ XXXXXXX, Doc. , multa no valor de R$ XXXXX. 
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PORTARIAS

PORTARIA SEAPE Nº 007, DE 28 DE ABRIL DE 
2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE Nº. 
0062/2020 PARA A EMPRESA GRÁFICA VITÓRIA LTDA 
ME, CUJO OBJETO É “AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE”.

O Secretário Municipal de Agricultura, Agropecuária, 
Abastecimento e Pesca, no uso de suas atribuições legais, 
em especial as que lhe são conferidas pelo DECRETO - P 
Nº 9.066, de 31 de Março de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a Sra. MIRIA CAMARA DE JESUS, 
servidora efetiva, matrícula funcional sob o nº 000.260, como 
fiscal da Autorização de Fornecimento de nº. 0062/2020 
com a empresa GRÁFICA VITÓRIA LTDA ME – CNPJ: 
09.199.997/0001-25, Pregão Presencial nº. 0012/2019, Ata 
de Registro de Preços nº 0060/2019, que tem como objeto  
“aquisição de material de expediente”.

Art. 2º – O fiscal nomeado será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos pelo Sr. LUCAS 
DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA, servidor comissionado, 
matrícula funcional nº. 109.551.

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
§ 1º – Zelar pelo fiel 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 fiscais 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, 28 de abril de 2020.

MARCIONES NUNES DE SOUZA
Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e 

Pesca

PORTARIA SEAPE Nº 008, DE 28 DE ABRIL DE 
2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 
Nº. 269/2020 PARA A EMPRESA R.G.R PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO E COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI, CUJO 
OBJETO É “AQUISIÇÃO DE  UTENSÍLIO  DOMÉSTICO”.

O Secretário Municipal de Agricultura, Agropecuária, 
Abastecimento e Pesca, no uso de suas atribuições legais, 
em especial as que lhe são conferidas pelo DECRETO - P 
Nº 9.066, de 31 de Março de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a Sra. ALINE DIAS DA SILVA, servidora 
efetiva, matrícula funcional sob o nº 106882, como fiscal 
da Autorização de Fornecimento de nº. 269/2020 com a 
empresa R.G.R PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E COMÉRCIO 
DE LIVROS EIRELI – CNPJ: 27.376.788/0001-91, Pregão 
Presencial nº. 071/2019, Ata de Registro de Preços nº 
0185/2019, que tem como objeto  “aquisição de utensílio 
doméstico”.

Art. 2º – O fiscal nomeado será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos pelo Sr. CRISTIANA 
DE JESUS FREITAS, servidora efetiva cedida, matrícula 
funcional nº. 109.492.

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
§ 1º – Zelar pelo fiel 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 fiscais 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, 28 de abril de 2020.

MARCIONES NUNES DE SOUZA
Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e 

Pesca

PORTARIA SEAPE Nº 009, DE 28 DE ABRIL DE 
2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE Nº. 
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266/2020 PARA A EMPRESA CL COSTA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CUJO OBJETO 
É “AQUISIÇÃO DE  MATERIAL ELETROELETRÔNICO”.

O Secretário Municipal de Agricultura, Agropecuária, 
Abastecimento e Pesca, no uso de suas atribuições legais, 
em especial as que lhe são conferidas pelo DECRETO - P 
Nº 9.066, de 31 de Março de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a Sra. ALINE DIAS DA SILVA, servidora 
efetiva, matrícula funcional sob o nº 106882, como fiscal 
da Autorização de Fornecimento de nº. 266/2020 com 
a empresa CL COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI – CNPJ: 01.609.408/0001-28, 
Pregão Presencial nº. 062/2019, Ata de Registro de Preços 
nº 0200/2019, que tem como objeto  “aquisição de utensílio 
doméstico”.

Art. 2º – O fiscal nomeado será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos pelo Sr. CRISTIANA 
DE JESUS FREITAS, servidora efetiva cedida, matrícula 
funcional nº. 109.492.

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
§ 1º – Zelar pelo fiel 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 fiscais 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, 28 de abril de 2020.

MARCIONES NUNES DE SOUZA
Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e 

Pesca

PORTARIA SEAPE Nº 010, DE 28 DE ABRIL DE 
2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
DE Nº. 231/2020 PARA A EMPRESA J.C.P DA SILVA 
– COMERCIAL DESKART-ME, CUJO OBJETO É 
“AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ”.

O Secretário Municipal de Agricultura, Agropecuária, 

Abastecimento e Pesca, no uso de suas atribuições legais, 
em especial as que lhe são conferidas pelo DECRETO - P 
Nº 9.066, de 31 de Março de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a Sra. CRISTIANA DE JESUS FREITAS, 
servidora efetiva cedida, matrícula funcional sob o nº 
109492, como fiscal da Autorização de Fornecimento de nº. 
231/2020 com a empresa J.C.P DA SILVA – COMERCIAL 
DESKART ME – CNPJ: 10.724.350/0001-54 Pregão 
Presencial nº. 0030/2018, Ata de Registro de Preços nº 
0030/2019, que tem como objeto  “aquisição de material de 
limpeza”.

Art. 2º – O fiscal nomeado será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos pelo Sra. ALINE DIAS 
DA SILVA, servidora efetiva, matrícula funcional nº. 106.882.

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
§ 1º – Zelar pelo fiel 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 fiscais 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, 28 de abril de 2020.

MARCIONES NUNES DE SOUZA
Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e 

Pesca

PORTARIA 18, DE 27 DE ABRIL DE 2020

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE CONTRATO Nº 
0256/2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o servidor Sr. ALEX DA SILVA ABIB, 
matrícula funcional sob o Nº 108848, brasileiro, servidor, 
lotado na função Comissionada de Diretor de Infraestrutura 
Esportiva, como FISCAL DE CONTRATO Nº 256/2019, 
MARLIN CONSTRUTORA EIRELI, que tem como objetivo 
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CONSTRUÇÃO DE CAMPO FUTEBOL SOCIETY DO 
BAIRRO CANUDOS.

Art. 2º - O servidor acima mencionado será substituído 
em suas ausências e em seus impedimentos pelo  Sr. 
FRANCISCO ABRAHÃO NETO, lotado na função 
Comissionada de Diretor de Esporte nesta Secretaria de 
Esporte e Lazer, matrícula funcional 108849

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 da AF.

ROBSON SEYR
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

PORTARIA 19, DE 27 DE ABRIL DE 2020

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE CONTRATO Nº 
0258/2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o servidor Sr. ALEX DA SILVA ABIB, 
matrícula funcional sob o Nº 108848, brasileiro, servidor, 
lotado na função Comissionada de Diretor de Infraestrutura 
Esportiva, como FISCAL DE CONTRATO Nº 258/2019, 
MARLIN CONSTRUTORA EIRELI, que tem como objetivo 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO FUTEBOL SOCIETY DO 
BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA.

Art. 2º - O servidor acima mencionado será substituído 
em suas ausências e em seus impedimentos pelo  Sr. 
FRANCISCO ABRAHÃO NETO, lotado na função 
Comissionada de Diretor de Esporte nesta Secretaria de 
Esporte e Lazer, matrícula funcional 108849

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 da AF.

ROBSON SEYR
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

PORTARIA  32, DE 23 DE ABRIL DE 2020

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DO CONTRATO Nº 169 
DE 2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
COM MEGA ENGENHARIA EIRELI.

A Secretária Municipal de Educação em exercício de 
Marataízes, usando de suas atribuições legais, em especial 
as que lhe são conferidas pelo Decreto - P Nº 9.038, de 10 
de março de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a  Srª Maria da Penha Silva Louback 
brasileira, servidora desta municipalidade, como fiscal do 
contrato   n°169 de 2020 que tem como objeto a “Construção 
da Nova Escola de Ensino Fundamental Nagib Meleipe ”.

Art. 2º - A servidora acima mencionada será substituída em 
suas ausências e em seus impedimentos pela Srª Tatiana 
de Souza Santos, servidora desta municipalidade, lotada 
nesta Secretaria de Educação.

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

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
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.
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Art. 4º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Marataízes, 23 de abril de 2020.

Cristiane França de Souza Ribeiro
Secretária Municipal de Educação de Marataízes

Decreto - p nº 9.038, de 10 de março de 2020.

PORTARIA Nº 79, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

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 0063/2016 
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 
I, o processo sob o nº0063/2016 referente a Sindicância 
Administrativa nº056/2016. 

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 80, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

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 033768/2016 
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 
I, o processo sob o nº033768/2016 referente a Sindicância 
Administrativa nº059/2016. 

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 81, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

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 032888/2019 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 
I, o processo sob o nº 032888/2019 referente a Sindicância 
Administrativa nº014/2019. 

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 82, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

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 protocolos             nº 
01638/2018, 036629/2017 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 
I, os processos sob os nº 01638/2018 e 036629/2017 
referentes a Sindicância Administrativa nº012/2018. 

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 83 DE 29 DE ABRIL DE 2020.

PRORROGA A PORTARIA Nº 53/2020, REFERENTE A 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 006/2019 E CONTÉM 
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº 8.192, de 31 de maio de 2017, no uso de 
suas atribuições delegadas, tendo em vista o que consta 
do processo administrativo sob protocolo nº 03499/2019 e 
ainda que a Comissão ainda não logrou êxito na produção 
de elementos comprobatórios imprescindíveis a instrução 
processual.
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RESOLVE:

Art.1º- Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo 
da Portaria nº 53/2020, que refere-se a Sindicância 
Administrativa nº 006/2019. 

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 156 de 24 de Abril de 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS PARA O CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE Nº 022/2019 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ERALDO DUARTE SILVA 
JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, em face do 
DECRETO – Nº 8.410, DE 12 DE ABRIL DE 2018. 

RESOLVE: 

Art. 1º – Nomear a servidora Sra. Maristela Porto 
Fernandes, matrícula funcional 109047, servidora desta 
secretaria, como fiscal do Contrato de Nº 022/2019, que 
tem como contratada a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, 
e como objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, para atender 
a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em 
sua ausência e em seus impedimentos pelo Sr. Wagner 
Ramos da Costa, matrícula funcional 109197, servidor 
desta municipalidade.

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

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

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data.

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

ERRATA

ERRATA

NO DECRETO - P Nº 9.086, DE 09 DE MARÇO DE 2020, 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 2974, EM 09 DE 
ABRIL DE 2020, 

ONDE SE LÊ:

DECRETO - P Nº 9.086, DE 09 DE MARÇO DE 2020.
(...)
Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2020, 
revogadas as disposições em contrário.
(...)
Gabinete do Prefeito, 
Marataízes/ES, 09 de março de 2020

LEIA-SE: 

DECRETO - P Nº 9.086, DE 09 DE ABRIL DE 2020.
(...)
Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 06 de abril de 2020, 
revogadas as disposições em contrário.
(...)

Gabinete do Prefeito, 
Marataízes/ES, 09 de abril de 2020.

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 29 de abril de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000085/2019

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 212/2019

CONTRATO Nº. 000186/2020

CONTRATANTE Município de Marataízes/ES 
CONTRATADA: LITORAL MIX CONCRETO USINADO 
EIRELI
CNPJ: 34.275.668/0001-63
CERTAME: Pregão Presencial Nº. 000085/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS
PRAZO: 17 de abril de 2020 A 31 de dezembro de 2020
VALOR: 108.214,50 (cento e oito mil duzentos e quatorze 
reais e cinquenta centavos)
DOTAÇÃO: 0000011545100143.084 - PAVIMENTAÇÃO, 
DRENAGEM, GALERIAS E MELHORIAS DE RUAS E 
AVENIDAS 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000085/2019

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 213/2019

CONTRATO Nº. 000187/2020

CONTRATANTE Município de Marataízes/ES 
CONTRATADA: SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA 
SERRA LTDA
CNPJ: 04.205.348/0001-76
CERTAME: Pregão Presencial Nº. 000085/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS
PRAZO: 17 de abril de 2020 A 31 de dezembro de 2020
VALOR: 240.637,41 (duzentos e quarenta mil seiscentos e 
trinta e sete reais e quarenta e um centavos)
DOTAÇÃO: 0000011545100143.084 - PAVIMENTAÇÃO, 
DRENAGEM, GALERIAS E MELHORIAS DE RUAS E 
AVENIDAS 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

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. 013573/2020, RATIFICOU a contratação direta da 
empresa: L.M. DOS SANTOS MERCEARIA EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
08.909.501/0001-05, com sede na AVENIDA CRISTIANO 
DIAS LOPES, 315 - CENTRO - ITAPEMIRIM - ES - CEP: 
29.345-000, visando a AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 
DE ALIMENTOS, VISANDO ATENDER À POPULAÇÃO 
QUE ATUALMENTE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE E INSEGURANÇA ALIMENTAR, 
CAUSADOS PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS 
(COVID-19), no valor total de R$ 358.200,00 (trezentos 
e cinquenta e oito mil duzentos reais), por dispensa de 
licitação Nº. 000008/2020, com fundamento no Artigo 24, 
Inciso IV, da Lei Federal Nº. 8.666/1993 e conforme Lei Nº 
13979, de 06 de fevereiro de 2020, Medida Provisória Nº 
926, de 20 de março de 2020, Decreto Nº 4593 - R, de 13 

de março de 2020 e DECRETO-E Nº 671, de 16 de março 
de 2020.

Marataízes - ES, 29 de abril de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito

EXTRATO DE TERMO DE
AJUSTE DE CONTAS

EXTRATO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Processos nº: 41597/2019; 41598/2019; 30450/2018 e 
30453/2018.

Termo de Ajuste de Contas firmado entre o Município de 
Marataízes e a Empresa REIS TRANSPORTES EIRELLI.

Objeto: O Presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem 
por objetivo a liquidação do valor devido pelo MUNICÍPIO 
DE MARATAÍZES relativo ao pagamento do transporte 
interestadual de alunos, conforme especificação abaixo:
Referente ao Transporte Interestadual de Universitários: 
Campos dos Goytacazes
NF/CT-e 889 no valor de R$ 17.186,96 referente a 07 (sete) 
dias letivos trabalhados durante o período de 01 a 10 do 
mês de agosto/2018 (CARRO 01);
NF/CT-e 891 no valor de R$ 9.821,12 referente a 04 (quatro) 
dias letivos trabalhados durante o período de 07 a 10 do 
mês de agosto/2018 (CARRO 02).

Valor deste Termo: R$ 27.008,08 (vinte e sete mil, oito 
reais e oito centavos).

Data da Assinatura: 14 de abril de 2020.

TORNAR SEM EFEITO

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo torna sem 
efeito as portarias 011/2020 e 026/2020, publicadas nos 
Diários dos dias 23/01/2020 e 01/04/2020, respectivamente.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obra e Urbanismo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF 

 
DECISÃO Nº  053/2020 

INTERESSADA: ELIANA MARIA ARAUJO MESSIAS  
ASSUNTO: Requer Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e das Taxas de Coleta 
de Lixo e de Limpeza Pública para o ano de 2020 da Inscrição Imobiliária nº 01.01.028.0093.002. 

Nº PROCESSO Nº DO AUTO DE INFRAÇÃO DATA DO JULGAMENTO 
3957/2020 ----- 12/03/2020 

DECISÃO 
Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 3957/2020, em que ILDENIR DOS SANTOS GOMES. 
REQUER a ISENÇÃO do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e das Taxas de Limpeza 
Pública e de Coleta de Lixo para o ano de 2020.  RESOLVE esta Junta de Impugnação Fiscal – JIF, 
INDEFERIR a isenção solicitada, na forma do voto da Relatora. 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
.............................................................. 

INTIMAÇÃO 
Na forma da Legislação Tributária Municipal vigente, fica(m) Vossa(s) Senhoria(/) intimado(s) a 
cumprir a decisão acima proferida ou dela recorrer ao Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no prazo de 20 (vinte) dias contados da data de sua ciência, conforme disposto no Art. 91, § 
único da Lei 713/2003. 

 
 

__________________ 
Gleice Martins dos Santos  

Relatora 
 

 
 

__________________ 
Carla Távora Brazil     

Membro 

 
 

___________________ 
Valmir Belo Rangel da Silva  

Presidente 

JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

FABIANO ELIAS VIEIRA
Vice - Prefeito

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

MARCIONES NUNES DE SOUZA
Secretário Municipal de Agricultura, Agro., Abastecimento e Pesca

GRACIELLI CURCIO 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

CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO
Secretária Municipal de Educação 

ROBSON SEYR
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

ELIZEU MACHADO ESTEVÃO
Secretário Municipal de Finanças

ANDREA DA SILVA LONGUE ALVES
 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

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

JOÃO ANTONIO NETO
Secretário Municipal de Transportes 

SARA MEZINI COSTA
Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES 
Procuradoria Geral do Município

LUIZ CLAUDIO SOARES SAD
Ouvidoria Geral do Município

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

 

NOTÍCIAS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PORTAL DA CONTROLADORIA

PORTAL DA OUVIDORIA

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

SISTEMA DE ISS BANCÁRIO

RETIRADA DE CERTIDÕES NEGATIVAS

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

EMISSÃO DE DAM

CONTRA-CHEQUE ON-LINE

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

EDITAIS DE LICITAÇÃO

DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO

ENDEREÇO DAS SECRETARIAS

TELEFONES DE ATENDIMENTO

WWW.MARATAIZES.ES.GOV.BR

SERVIÇOS DISPONÍVEIS EM NOSSO PORTAL
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Av. Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova
CEP 29.345-000 - Marataízes


