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

PORTARIAS

PORTARIA SEAPE Nº 011, DE 12 DE MAIO DE 
2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
DE Nº. 182/2020 PARA A EMPRESA DISTRIBUIDORA 
CENTRO SUL EIRELI, 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. 
182/2020 com a empresa DISTRIBUIDORA CENTRO SUL 
EIRELI – CNPJ: 06.190.976/0001-50 Pregão Presencial nº. 
0030/2018, Ata de Registro de Preços nº 0027/2019, 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, 12 de maio de 2020.

MARCIONES NUNES DE SOUZA
Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e 

Pesca

PORTARIA Nº 63, DE 11 DE MAIO DE 2020

ESTABELECE DIRETRIZES DO PROGRAMA MUNICIPAL 
“CONECTADOS PELA EDUCAÇÃO” A SEREM 
ATENDIDAS PELA REDE MUICIPAL DE ENSINO DE 
MARATAIZES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária Municipal de Educação de Marataízes, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o Decreto nº. 9.038 de 10 de março de 2020, e

CONSIDERANDO a instituição do Programa Municipal 
“CONECTADOS PELA EDUCAÇÃO” para a Rede de Ensino 
de Marataízes, pela Portaria nº 033/2020;
 
CONSIDERANDO a Resolução 5.447/2020 do CEE/
ES, que estabelece regime emergencial de aulas não 
presenciais para todo o Sistema de Ensino do Estado do 
Espírito Santo, em razão da suspensão das aulas como 
forma de enfrentamento à crise do COVID-19;

CONSIDERANDO o Parecer 005/2020 do CNE, que orienta 
a reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade 
de cômputo de atividades não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da 
Pandemia da COVID-19;

RESOLVE, estabelecer diretrizes do Programa “Conectados 
pela Educação a serem atendidas pela Rede Municipal de 
Ensino de Marataízes.

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 1º - As instituições escolares da rede municipal de 
Marataízes deverão observar o cronograma do programa 
Conectados pela Educação criado pela Secretaria Municipal 
de Educação (SEMED) para todas as etapas da educação 
básica.
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Art. 2º - A equipe técnico-pedagógica (Diretor, pedagogo, 
coordenador) da instituição escolar deverá coletivamente 
com os demais integrantes da instituição, elaborar o 
plano de ação da escola para a execução do programa 
Conectados pela Educação, conforme formulário padrão, 
que posteriormente será anexado ao projeto pedagógico da 
escola e enviado no prazo determinado para SEMED por 
e-mail. 

Art. 3º - O cronograma do programa terá início no dia 11 de 
maio de 2020 e término no fim do período de calamidade 
pública declarada no Município de Marataízes em razão da 
pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID – 19). 

Art. 4º - Para o cômputo da carga horária de atividades 
não presenciais e/ou complementares será considerado 25 
(vinte e cinco) horas semanais, distribuídas pelas atividades/
propostas planejadas pelos professores da turma ou do 
componente curricular de cada instituição escolar.

Art. 5º - A equipe técnico-pedagógica da instituição escolar 
deverá orientar o registro da frequência controlada dos 
alunos realizada pelo professor mediante diferentes formas 
e/ou por meio de interação com os estudantes ou a família, 
propostas como forma de garantir a carga horária mínima 
exigida. 

Art. 6º - O retorno das propostas/atividades pelos estudantes 
e/ou família deverá ser flexibilizado por período de 15 dias 
e em casos excepcionais avaliado pela equipe técnico-
pedagógica da escola. 

Art. 7º - Para cumprimento dos dispostos nesta portaria 
a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) definirá 
técnicos pedagógicos que serão responsáveis em auxiliar 
toda equipe técnico-pedagógica da instituição na execução 
do programa e nas atividades propostas que serão 
encaminhadas aos estudantes para realização em domicílio 
e com auxílio da família, podendo acionar, caso necessário, 
funcionários administrativos para atendimento do trabalho 
com a qualidade necessária. 

Art. 8º - Ficam os diretores, coordenadores e pedagogos 
responsáveis na guarda de todos os documentos produzidos 
em razão da execução do programa, organizados em pasta 
por ano/etapa/turno que será acompanhada e orientada 
pelos técnicos da SEMED. 

Art. 9º - Deverá ser organizado semanalmente pelo professor 
pasta/ou conjunto de documentação forma sistemática com 
todos os planejamentos diários feitos e as diferentes formas 
de retorno da família a partir do planejamento, considerando 
as propostas encaminhadas para as famílias e estudantes, 
para documentar o trabalho remoto, que ficará na guarda 
do professor podendo ser solicitado a qualquer momento. 

Art. 10 - Para atendimento aos estudantes, público alvo da 
educação especial deverá ser observado às especificidades 
de cada estudante e a acessibilidade necessária.

Art. 11 - As crianças que não tiverem em hipótese alguma 
a possibilidade de acessar as atividades propostas 
virtualmente e/ou remotamente, a equipe técnico-
pedagógica da instituição avaliará e encaminhará 
alternativas diversificadas, comunicando a SEMED.

Art. 12 - Os casos de abandono intelectual das crianças 
observado pelas instituições escolares durante o contato 
com a família deverão ser comunicados à SEMED e 
encaminhados ao Conselho Tutelar.

Art. 13 - Os profissionais administrativos das instituições 
escolares poderão compor a dinâmica de trabalho, 
conforme a equipe técnico-pedagógica da instituição 
escolar considerar viável.

Art. 14 - Semanalmente os professores deverão informar 
a equipe técnico-pedagógica da instituição escolar a 
frequência/participação dos estudantes e suas famílias nas 
propostas, a fim de que a equipe possa acompanhar e fazer 
contato com a família apoiando-a e definindo estratégias 
para atendê-la, comunicando a SEMED. 
 

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA

EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 15 - As atividades não presenciais na educação infantil 
serão propostas pelos docentes para oferecer as crianças 
e famílias possibilidades de ampliação do vínculo com 
experiências de aprendizagem, oportunizando o vínculo 
com a dinâmica educativa tendo como eixo as Interações e 
Brincadeiras. As propostas definidas pelas escolas e a rede 
de ensino devem considerar que as crianças pequenas 
aprendem e se desenvolvem brincando prioritariamente e 
as atividades devem respeitar os princípios éticos, políticos 
e estéticos dispostos nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil, Base Nacional Comum Curricular 
e o Currículo Capixaba adotado pelo município.

Art. 16 - As atividades não presenciais na educação 
infantil seguirão o planejamento elaborado pelo professor, 
acompanhado semanalmente pelo pedagogo e quando 
necessário pela equipe técnico-pedagógica da instituição.

Art. 17 - O pedagogo deverá, junto com os professores, 
definir a melhor forma e/ou ferramenta tecnológica 
(whatsApp, e-mail, chamadas de vídeo, e outras) para 
realização do planejamento semanal e orientação quanto 
ao trabalho pedagógico e elaboração das atividades não 
presenciais. 

Art. 18 - As atividades não presenciais deverão propor 
a interação das crianças com os membros da família, 
possibilitando que as crianças possam experimentar a 
organização de uma rotina diária que envolva o tempo de 
cuidar de si, de garantir a higiene e a alimentação; garantir 
experiências divertidas, com o uso de recursos que tiverem 
disponíveis em casa; propostas de caráter eminentemente 
lúdico, recreativo, criativo e interativo, para realizarem 
com as crianças garantindo boas conversas, contação de 
histórias, valorizando a relação com o outro e convívio 
social.

Art. 19 - As atividades não presenciais deverão propor a 
interação com as famílias e quando possível a interação 
da criança com o professor por meio de atividades não 
presenciais criativas, que utilizam a tecnologia digital, 
material manual, propostas virtualmente e/ou remotas. As 
propostas dos professores poderão contar com a produção 
de material a ser encaminhado para as famílias, com os 
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devidos comandos para garantia do objetivo estabelecido 
pelo professor em seu planejamento, e/ou quando possível 
integrar a confecção de vídeos por meio de canais de redes 
sociais como o Facebook, Youtube, WhatsApp, Instagram, 
ou a plataforma do site da prefeitura, assim como, aplicativos 
com formato ao vivo ou gravado. 

Art. 20 - O plano de ação elaborado pela instituição escolar 
coletivamente poderá propor o envio das atividades não 
presenciais diariamente, semanalmente ou quinzenalmente 
desde que obedeça ao quantitativo de atividades definidas 
na carga horária semanal do programa. 

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA

ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 21 - Atividades não presenciais propostas para 
os estudantes do ensino fundamental serão propostas 
pelos docentes para o desenvolvimento de atividades 
de aprendizagem, conforme a Base Nacional Comum 
Curricular e o Currículo Capixaba adotado pelo município.

Art. 22 - As atividades não presenciais no ensino 
fundamental seguirão o planejamento elaborado pelo 
professor, acompanhado semanalmente pelo pedagogo 
e quando necessário pela equipe técnico-pedagógica da 
instituição.

Art. 23 - Atividades não presenciais seguirão a organização 
prevista no plano de ação da instituição escolar e o 
planejamento do professor devidamente acompanhado 
pelo pedagogo responsável da instituição semanalmente e 
pela equipe técnico-pedagógica quando necessário.

Art. 24 - Deverão ser observadas na elaboração das 
atividades pedagógicas conteúdos curriculares para 
consolidação e ampliação do desenvolvimento da 
aprendizagem pelos estudantes.

Art. 25 - As atividades não presenciais deverão propor a 
produção de material a ser compartilhado com as famílias, 
com os devidos comandos para garantia do objetivo 
estabelecido pelo professor em seu planejamento, e/ou 
quando possível integrar a confecção de vídeos por meio 
de canais de redes sociais como o Facebook, Youtube, 
WhatsApp, Instagram, aplicativos e outros, no formato ao 
vivo ou gravado.

Art. 26 - O plano de ação elaborado pela instituição escolar 
coletivamente poderá propor o envio das atividades não 
presenciais diariamente, semanalmente ou quinzenalmente 
desde que obedeça ao quantitativo de atividades definidas 
na carga horária semanal do programa. 

CAPÍTULO IV
DOS REGISTROS

Art. 27 As instituições escolares da rede municipal de 
Marataízes devem realizar o registro diário das atividades 

pedagógicas não presenciais trabalhadas durante o período 
de pandemia em formulário próprio do Programa Conectados 
pela Educação em acordo com as diretrizes e orientações 
estabelecidas no período da vigência do programa.

Art. 28 - O registro a ser efetuado pela instituição escolar 
deve ser padronizado de forma que garanta a transparência 
das ações e a integridade das informações constituindo 
informações oficiais das ações.

Art. 29 - O registro diário poderá ser realizado de forma 
digitalizada ou manuscrito à caneta, utilizando o formulário 
próprio do Programa Conectados pela Educação, feito 
pelo professor e entregue ao pedagogo, como também a 
Secretaria de Educação por meio do e-mail disponibilizado 
conforme solicitado pela unidade central (SEMED). 

Art. 30 - A guarda do formulário de registro de presenças 
e participação dos estudantes no formato digitalizado ou 
manuscrito será de competência do professor, até o período 
final de vigência do programa. 

Art. 31 - Será disponibilizado 1 (um) formulário de registros 
do programa para cada professor por turma e componente 
curricular. 

Art. 32 - Semanalmente será responsabilidade do professor 
enviar (poderá ser digitalizado) para a instituição de ensino 
a documentação do formulário de registros juntamente com 
o conjunto das atividades propostas para o período.

Art. 33 - Arquivar todos os registros e documentos até 
a conclusão do programa, e no retorno das atividades 
presenciais entregarem na escola para serem arquivadas. 

Art. 34 - Caberá à direção escolar divulgar, acompanhar 
e elaborar cronograma para orientação e verificação dos 
registros das atividades não presenciais, dando suporte ao 
trabalho dos pedagogos e professores. Deverá ainda emitir 
registro escrito formal referente ao não cumprimento dessa 
diretriz, caso ocorra.

Art. 35 - Caberá aos pedagogos orientar os professores 
quanto aos registros das atividades não presenciais 
de forma a cumprir as diretrizes previstas e articular as 
propostas de atividades com o currículo e o plano de ação 
para a execução do programa. 

Art. 36 - Caberá ao professor entregar, no dia do 
planejamento, conforme cronograma orientado pela equipe 
técnico-pedagógica da escola, o registro das atividades não 
presenciais digitadas e/ou digitalizadas ao pedagogo.

Art. 37 – A qualquer tempo, de acordo com a necessidade, 
poderão ser editadas Portarias Complementares às 
diretrizes estabelecidas nesta Portaria.

Art. 38 – Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação.

CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO 
Secretária Municipal de Educação

Decreto – P N° 9.0384 de 10/03/2020
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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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

O Município de Marataízes - ES torna público que às 
09:30min horas do dia 27 de maio de 2020, fará a abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/2020 - REEDIÇÃO, 
Processo Administrativo Nº. 043895/2019, objeto: 
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, em atendimento 
a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Edital pelo 
Link: https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao, 
E-mail: licitacaomarataizes@gmail.com ou no Setor de 
Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova 
- Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 12 de maio de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

O Município de Marataízes - ES torna público que às 
09:30min horas do dia 26 de maio de 2020, fará a 
abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000012/2020 - 
FMS, Processo Administrativo Nº. 008651/2020, objeto: 
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, em atendimento a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA 
PATRIMONIAL. Edital pelo Link: https://marataizes.es.gov.
br/transparencia/licitacao, E-mail: licitacaomarataizes@
gmail.com ou no Setor de Licitações, na Avenida Rubens 
Rangel, 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 12 de maio de 2020.

LEANDRO DA SILVA VIANA
Pregoeiro Oficial

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADM Nº 26/2019 
PROCESSO 20.698/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.
CONTRATO Nº. 0003/2020
CONTRATANTE Câmara Municipal de Marataízes/ES
CONTRATADA: PEROLA CAPIXABA REVENDEDORA 
DE PETROLEO LTDA.
CNPJ: 14.223.541/0001-93
CERTAME: DISPENSA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA 
COMUM, ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO) PRAZO: 15 de abril 
de 2020 A 31 de dezembro de 2020
VALOR: 12.694,17 (doze mil seiscentos e noventa e 
quatro reais e dezessete centavos)
DOTAÇÃO: Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Material de 
Consumo


