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

MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 006, 06 DE MAIO DE 
2020

Abre crédito extrAordinário em fAvor 
dA SecretAriA municipAl de educAção, no 
vAlor de r$ 572.288,43 (quinhentoS e SetentA 
e doiS mil, duzentoS e oitentA e oito reAiS 
e quArentA e trêS centAvoS), pArA finS 
de Apoio Ao 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 Educação, no valor de r$ 
572.288,43 (quinhentos e setenta e dois mil, duzentos e 
oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), para fins 
de apoio ao combate à pandemia do novo coronavírus 
(COVID-19), amparado pelo decreto-e nº 676 de 
23/03/2020, conforme dotações constantes no Anexo I 
desta Decreto.

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 nesta data, com 
publicação no Diário Oficial do Município.

robertino bAtiStA dA SilvA
prefeito municipal 

Anexo i 

AberturA de crédito extrAordinário
no vAlor de: r$ 572.288,43

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

000008000001.1224300243.183 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 
ISOLAMENTO SOCIAL COVID19 – CRECHE

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

GRATUITA

Valor:      
159.878,43

Fonte: 
1530000000

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

000008000001.1224300243.184 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 
ISOLAMENTO SOCIAL COVID19 – PRÉ-ESCOLA

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

GRATUITA

Valor:         
90.360,00

Fonte: 
1530000000

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

000008000001.1224300243.185 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 
ISOLAMENTO SOCIAL COVID19 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

GRATUITA

Valor:      
322.050,00

Fonte: 
1530000000

totAl GerAl valor:        572.288,43

Anexo ii 

AnulAção pArA AberturA de crédito 
extrAordinário

no vAlor de: r$ 572.288,43

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 000019000001.9999999990.004 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Elemento 
Despesa:

99999900000 - RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;

Valor:   
572.288,43

Fonte: 
1530000000

DECRETOS

DECRETO-N Nº 2.605, 06 DE MAIO DE 2020

Abre crédito extrAordinário em fAvor 
dA SecretAriA municipAl de educAção, no 
vAlor de r$ 572.288,43 (quinhentoS e SetentA 
e doiS mil, duzentoS e oitentA e oito reAiS 
e quArentA e trêS centAvoS), pArA finS 
de Apoio Ao combAte à pAndemiA do novo 
coronAvíruS (covid-19). 

O prefeito de marataízes, Estado do Espírito Santo, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 41, combinado com o 
art. 44, ambos da Lei Federal 4.320/1964, 

decretA:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, no Orçamento 
de 2020 (LOA - Lei nº 2.122, de 27/12/2019), em favor 
da Secretaria de Educação, no valor de R$ 572.288,43 
(quinhentos e setenta e dois mil, duzentos e oitenta e oito 
reais e quarenta e três centavos), para fins de apoio ao 
combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), 
amparado pelo DECRETO-E Nº 676 de 23/03/2020, 
conforme dotações constantes no Anexo I a este Decreto.
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Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotação 
orçamentária, conforme indicado no Anexo II a este Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra vigor nesta data, com publicação 
no Diário Oficial do Município.

robertino bAtiStA dA SilvA
prefeito municipal 

Anexo i 

AberturA de crédito extrAordinário
no vAlor de: r$ 572.288,43

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

000008000001.1224300243.183 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 
ISOLAMENTO SOCIAL COVID19 – CRECHE

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

GRATUITA

Valor:      
159.878,43

Fonte: 
1530000000

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

000008000001.1224300243.184 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 
ISOLAMENTO SOCIAL COVID19 – PRÉ-ESCOLA

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

GRATUITA

Valor:         
90.360,00

Fonte: 
1530000000

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

000008000001.1224300243.185 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 
ISOLAMENTO SOCIAL COVID19 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

GRATUITA

Valor:      
322.050,00

Fonte: 
1530000000

totAl GerAl valor:        572.288,43

Anexo ii 

AnulAção pArA AberturA de crédito 
extrAordinário

no vAlor de: r$ 572.288,43

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 000019000001.9999999990.004 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Elemento 
Despesa:

99999900000 - RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;

Valor:   
572.288,43

Fonte: 
1530000000

DECRETO - E Nº 689, DE 06 DE MAIO 2020.

diSpÕe Sobre A Adoção de medidAS internAS 
AdminiStrAtivAS, no Âmbito doS ÓrGãoS 
pÚblicoS municipAiS, pArA enfrentAmento dA 
emerGênciA de SAÚde pÚblicA decorrente do 
covid-19, 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;

decretA:

cApítulo i
dAS diSpoSiçÕeS GerAiS

Art. 1º. Este Decreto visa a adoção das medidas 
necessárias com vistas a prevenção, redução de circulação 
e aglomeração de pessoas nos órgãos públicos da Prefeitura 
Municipal de Marataízes.

Art. 2º. Cada Secretaria definirá estratégia de gestão de 
pessoas, de modo a garantir que as medidas elencadas nos 

incisos deste caput tenham prevalência e sejam aplicadas à 
rotina administrativa, de acordo com a ordem de prioridade 
fixada.

I - o estímulo da concessão de férias a servidores públicos 
que manifestem interesse em gozá-las, e possuem um ou 
mais períodos aquisitivos vencidos;

II - a garantia da possibilidade de concessão de férias a 
servidores públicos que manifestem interesse em gozá-las, 
decorrentes de período aquisitivo vincendo e em curso;

III - a designação excepcional e temporária de servidores 
públicos do grupo de risco para trabalho remoto;

IV - a observação de regras especiais de afastamento 
laboral a servidores públicos eventualmente expostos ao 
novo coronavírus (COVID-19); e

V - a implementação, de forma equilibrada, do Regime 
Excepcional de Revezamento de Jornada de Trabalho 
Presencial e Remoto aos servidores públicos remanescentes. 

cApítulo ii
dA conceSSão de fériAS

Art. 3º. Serão concedidas férias aos servidores públicos que 
tenham períodos aquisitivos implementados e manifestem 
interesse em gozá-las, independente de agendamento 
prévio em escala.

i. Fica garantida, a título de antecipação, a possibilidade 
de concessão de férias aos servidores públicos relativas a 
período aquisitivo vincendo e em curso.

ii. As férias antecipadas de que trata o caput só poderão 
ser concedidas aos servidores públicos que tiverem 
completado, no mínimo, um 01 (ano) de efetivo exercício 
em seus cargos públicos.

Art. 4º. O disposto no caput do art. 3º e seus incisos não 
se aplicam aos servidores do quadro de pessoal da Rede 
Pública Municipal de Ensino, bem como àqueles que 
laboram nos serviços considerados essenciais.

cApítulo iii
do trAbAlho remoto pArA ServidoreS 

pÚblicoS do Grupo de riSco

Art. 5º. Fica estabelecida para os servidores públicos do 
grupo de risco do novo coronavírus (COVID-19), mediante 
requerimento formal, a possibilidade de designação 
excepcional e temporária para trabalho remoto.

§ 1º. São considerados no grupo de risco do novo coronavírus 
(COVID-19) os servidores públicos e estagiários:

I - gestantes;

II - com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; e

III - portadores de doenças respiratórias crônicas ou 
comprometedoras de imunidade, devidamente comprovadas 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2993                        MARATAÍZES - ES - 06 de maio de 2020 - Página 3

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

por laudo médico.

§ 2º. As servidoras públicas e estagiárias referidas no inciso I 
do § 1º serão obrigatoriamente designadas temporariamente 
para trabalho remoto, independente do órgão e setor nos 
quais estejam localizadas.

§ 3º. Caberá à chefia imediata orientar o servidor público que 
estiver no regime de que trata o caput sobre as atividades 
a serem desenvolvidas, a fim de preservar a prestação de 
serviços de competência do setor.

§ 4º. Para os servidores públicos referidos nos incisos II e III 
do § 1º, a designação temporária para trabalho remoto fica 
condicionada a anuência da Chefia imediata.

cApítulo iv
dAS medidAS de AfAStAmento lAborAl

Art. 6º. Os servidores públicos e estagiários que lidam e/ou 
coabitam com paciente (s) suspeito (s) do novo coronavírus 
(COVID-19), ainda que não apresentem sintomas típicos da 
doença, deverão se afastar do ambiente do trabalho por 07 
(sete) dias, mediante anuência da chefia imediata.

parágrafo único. Após o decurso do prazo previsto no 
caput, o quadro clínico e epidemiológico do coabitante será 
reavaliado e, confirmada a infecção pelo novo coronavírus 
(COVID-19) do paciente coabitante, o prazo de afastamento 
será prorrogado por mais 7 (sete) dias.

Art. 7º. Fica adotado para os servidores públicos o Protocolo 
de Isolamento Domiciliar da Secretaria Municipal de Saúde 
por 14 (catorze) dias aos casos de síndromes gripais, sem 
sinais de gravidade, independentemente de confirmação 
laboratorial, definidos em ato médico dentro da rede pública 
e privada.

Art. 8º. Os servidores públicos e estagiários que retornarem 
de viagens interestaduais, deverão comunicar à Autoridade 
Superior, pelo Setor de Protocolo, deverão permanecer 
em trabalho remoto no seu domicílio, até o 7º (sétimo dia) 
contados da data de seu retorno, mesmo que não apresente 
sintomas relacionados ao COVID-19.

cApítulo v
do reGime excepcionAl de revezAmento de 
JornAdA de trAbAlho preSenciAl e remoto

Art. 9º. Aos servidores públicos não alcançados pelas 
disposições elencadas nos incisos I a IV do artigo 2º 
deste Decreto fica estabelecido o Regime Excepcional de 
Revezamento de Jornada de Trabalho Presencial e Remoto, 
a fim de minimizar aglomerações e circulação nos prédios 
públicos.

§ 1º. Deverá a autoridade máxima do órgão ou entidade 
exigir o comparecimento presencial 
em regime de revezamento em dias alternados, com 50% 
do quadro de pessoal de cada órgão por dia, cumprindo a 
jornada diária de 08 (oito) horas, e adotar todas as medidas 
necessárias para garantir que o regime de revezamento não 
acarrete prejuízos à continuidade dos serviços públicos.

§ 2º. Cada Chefia imediata promoverá a divisão de 

suas equipes, de forma equilibrada, em cada unidade 
administrativa dos órgãos, para a designação em trabalho 
presencial e remoto alternados, garantindo a prestação 
ininterrupta do serviço público e observadas, para os que 
trabalharem de seus domicílios, a disposição contida no § 
3º do art. 5º deste Decreto.

Art. 10. O Regime Excepcional de Revezamento de 
Jornada de Trabalho Presencial e Remoto, não se aplica 
aos servidores que:

I – Integram o quadro de magistério localizado nas unidades 
de ensino da rede pública municipal, que será regido por 
portaria expedida pela Secretaria Municipal de Educação; 

II - Integram as unidades de saúde, incluindo, dentre outros, 
Pronto Atendimento Médico, Farmácia Básica e demais que 
prestam serviço de saúde;

III - Integram as unidades que operem em regime de plantão 
ou cujas atividades, por quaisquer motivos, não admitam 
paralisação; e

V - Integram os setores cujas atividades sejam definidas, 
pela autoridade máxima do Órgão, como imprescindíveis 
para seu adequado funcionamento, como segurança 
pública e assistência social, fiscalização (Obras e Posturas, 
Vigilância Sanitária, Rendas e Meio Ambiente), Fazenda 
Pública, Setor de Protocolo, Recursos Humanos, Licitação 
e Procuradoria Geral.

cApítulo vi
dAS diSpoSiçÕeS finAiS

Art. 11. Só serão permitidas exceções às regras deste 
Decreto caso elas se justifiquem para garantir a continuidade 
da prestação dos serviços públicos, hipótese na qual a 
motivação do ato deverá ser submetida pela autoridade 
máxima do Órgão e, posteriormente, a Secretaria Municipal 
de Administração.

Art. 12. Permanece suspenso o atendimento de consultas 
e exames eletivos laboratoriais em todas as unidades 
próprias da Rede Municipal de Saúde, excetuando os casos 
de urgência e emergência, com efeito a contar de 07 à 31 
de maio de 2020.

Art. 13. Permanecem suspensos das suas atividades 
laborais, no período de 07 à 31 de maio de 2020, os 
servidores de Apoio Administrativo e de Apoio Operacional 
e Logístico das Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino, devendo a titular da referida pasta elaborar uma 
escala especial com vista a manter um servidor por dia 
nas referidas unidades para informações que se fizerem 
necessárias à comunidade.

parágrafo único - Se necessário, fica a Secretária Municipal 
de Educação autorizada a editar Portaria para orientar a 
Rede Municipal de Ensino em relação ao teor do “caput”.

Art. 14. Permanece suspenso o atendimento presencial ao 
público externo nas repartições da Prefeitura Municipal de 
Marataízes, sem prejuízo dos serviços, no período de 07 à 
31 de maio de 2020, excetuando-se os setores considerados 
prestadores de serviços públicos essenciais, quais sejam:
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I - unidades de saúde, incluindo, dentre outros, Pronto 
Atendimento Médico, Farmácia Básica e demais que 
prestam serviço de saúde;

II - unidades que operem em regime de plantão ou cujas 
atividades, por quaisquer motivos, não admitam paralisação; 
e

III - setores cujas atividades sejam definidas, pela 
autoridade máxima do Órgão, como imprescindíveis para 
seu adequado funcionamento, como segurança pública 
e assistência social, fiscalização (Obras e Posturas, 
Vigilância Sanitária, Rendas e Meio Ambiente), Fazenda 
Pública, Setor de Protocolo, Recursos Humanos, Licitação 
e Procuradoria Geral.

§1º. Os atendimentos para os serviços de fazenda pública, 
setor de protocolo e recursos humanos, deverão ser 
previamente agendados, conforme disposto abaixo:

a) Tributação, cadastro imobiliário, cadastro econômico e 
dívida ativa - através do telefone (28) 3532 3947 ou e-mail 
sefin_dativa@marataízes.es.gov;

b) Setor de Protocolo – agendamento através do telefone 
(28) 3532 3410 e e-mail semad@marataízes.es.gov.br;

c) Setor de Recursos Humanos (RH) – através do telefone 
(28) 3532 2855 e e-mail prefeituramarataizes.rh@hotmail.
com;

§ 2º. Os demais atendimentos aos cidadãos, necessários 
para a manutenção dos serviços públicos, deverão ser 
praticados por meio virtual ou telefone.

Art. 15. Autoriza-se às Secretarias Municipais a editar 
portarias necessárias ao cumprimento do teor deste decreto.

Art. 16. Fica obrigatório o uso de máscaras por todos os 
servidores públicos municipais e estagiários durante as 
suas atividades laborais, bem como somente será permitido 
o acesso do cidadão as dependências dos órgãos públicos 
da Prefeitura Municipal se estiverem usando máscaras.

Art. 17. A Secretaria Municipal de Administração é o 
órgão responsável por cumprir e fazer cumprir as medidas 
internas administrativas deste Decreto, inclusive adotar 
as providências quanto à disponibilização de material de 
higienização (álcool 70% - gel ou não, ou se for o caso a 
instalação de local apropriado para lavar as mãos com o 
fornecimento de sabonete líquido).

Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

robertino bAtiStA dA SilvA
prefeito municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 0085, DE 06 DE MAIO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO DE 
SERVIDOR EFETIVO.

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 no 
processo administrativo sob Protocolo nº 07687/2020. 
 
reSolve:

Art.1º – Transferir a lotação do servidor AnA cArlA SilvA 
meriJ mArio, matrícula nº. 010602301, enquadrada no 
cargo de provimento efetivo de Cozinheira, da Secretaria 
Municipal de Administração para a Secretaria Municipal de 
Educação, devendo a mesma exercer as suas atividades 
profissionais inerentes ao cargo que ocupa nesta última. 

Art.2º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, com seus 
efeitos retroativos a 01 de abril de 2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

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

cArloS AuGuSto pereirA dA SilvA
Secretário municipal de Administração

PORTARIA Nº 166 de 06 de Maio de 2020.

diSpÕe Sobre A nomeAção de ServidoreS pArA 
reSponderem como fiScAiS de AutorizAção 
fornecimento/execução nº 000142/2020 dA 
SecretAriA municipAl de SAÚde. 

O Secretário Municipal de Saúde ERALDO DUARTE SILVA 
JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, em face do 
DECRETO – P Nº 8.757, DE 11 DE MARÇO DE 2019. 

reSolve: 

Art. 1º – Nomear o servidor Sr. davidson malini de 
castro, servidor desta secretaria, matriculado sob o nº 
108975, como fiscal de Autorização de fornecimento/
execução nº 000142/2020, que tem como contratado a 
empresa Arco comercio e ServicoS eireli - me, 
e como objeto AquiSição de mAteriAl de limpezA e 
hiGienizAção.

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em 
sua ausência e em seus impedimentos pelo Sr. mateus 
carvalho costa, matriculado sob o nº 108689, 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 
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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 – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

erAldo duArte SilvA JÚnior
Secretário municipal de Saúde

PORTARIA Nº 167 DE 06 DE MAIO DE 2020.

diSpÕe Sobre A nomeAção de ServidoreS pArA 
reSponderem como fiScAiS de AutorizAção 
fornecimento/execução nº 000128/2020 dA 
SecretAriA municipAl de SAÚde. 

O Secretário Municipal de Saúde ERALDO DUARTE SILVA 
JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, em face do 
DECRETO – P Nº 8.757, DE 11 DE MARÇO DE 2019. 

reSolve: 

Art. 1º – Nomear o servidor Sr. davidson malini de 
castro, servidor desta secretaria, matriculado sob o nº 
108975, como fiscal de Autorização de fornecimento/
execução nº 000128/2020, que tem como contratado a 
empresa bAhienSe mAteriAl conStrucAo ltdA, 
e como objeto AquiSição de extintor de incêndio 
com cArGA, recArGA, plAcA de SinAlizAção e 
Suporte de pArede.

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em 
sua ausência e em seus impedimentos pelo Sr. mateus 
carvalho costa, matriculado sob o nº 108689, 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 – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

erAldo duArte SilvA JÚnior
Secretário municipal de Saúde

RESUMO DE ADITIVO DE 
INSTRUMENTO DE COMODATO

RESUMO DO ADITIVO DO INSTRUMENTO 
PARTICULAR COMODATO Nº 01/2017. 

contrAtAnte: Prefeitura Municipal de Marataízes 
contrAtAdo: ZETRASOFT LTDA 
obJeto: Prorrogar o prazo de duração do Termo mediante 
ao presente aditivo, estendendo sua vigência declarada na 
Cláusula Segunda por 36 (trinta e seis) meses, contados a 
partir de 10 de abril de 2020. 
ASSinAturAS: Rosangela Vieira Araujo – ZETRASOFT 
LTDA e Robertino Batista da Silva - Prefeitura Municipal de 
Marataízes.
viGênciA: 36 meses, a partir de 10 de abril de 2020.
dAtA: Marataízes, ES, 06 de abril de 2020.

AVISO DE ANULAÇÃO

AVISO DE ANULAÇÃO

Fica anulado no valor total de R$ 358.200,00 (trezentos e 
cinquenta e oito mil e duzentos reais) a publicação no diário 
municipal do dia 30/04/2020, na página 011, do extrato 
de Autorização de fornecimento Nº. 00411/2020 da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA Nº 0008/2020

CONTRATO Nº. 00189/2020

CONTRATANTE Município de Marataízes/ES 
CONTRATADA: L.M. DOS SANTOS MERCEARIA EPP
CNPJ: 08.909.501/0001-05
CERTAME: Dispensa Nº. 0008/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMEN-
TOS, VISANDO ATENDER À POPULAÇÃO QUE ATUAL-
MENTE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERA-
BILIDADE E INSEGURANÇA ALIMENTAR, CAUSADOS 
PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).
PRAZO: 30 de abril de 2020 A 30 de julho de 2020
VALOR: 358.200,00 (trezentos e cinquenta e oito mil duzen-
tos reais)
DOTAÇÃO:  0000010824400312.111 - BENEFÍCIO EVEN-
TUAL (AUXÍLIOS NATALIDADE, FUNERÁRIO, CESTA 
BÁSICA, OUTROS)33903200000 - MATERIAL,  BEM  OU  
SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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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


