
Diário Oficial
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES  - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

w w w . m a r a t a i z e s . e s . g o v . b r
ANO XV - Nº 3001 - MARATAÍZES - ES - sexta-feira – 15 de maio de 2020

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Criado pela Lei Municipal – Nº. 872/2005 – Distribuição Gratuita 

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

DECRETOS

DECRETO-E Nº 697, DE 15 DE MAIO DE 2020.

CONSOLIDA OS DECRETOS Nº 692 E 694/2020, 
RERRATIFICA SEUS DISPOSITIVOS, 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;

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);

CONSIDERANDO 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);

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

CONSIDERANDO 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);

CONSIDERANDO o Decreto Municipal-E nº 616, 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;

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;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n.º 4.616-R, de 
30 de março de 2020, e o Decreto Estadual n.º 4.632-R, 
de 16.04.2020, regulando regras em todas as agências 
de casas lotéricas, e dispondo sobre a redução de 

circulação a aglomeração de pessoas em hipermercados, 
supermercados, minimercados, hortifrútis, padarias e lojas 
de conveniência, respectivamente, estão em vigor;

CONSIDERANDO que o Governador do Estado do Espírito 
Santo publicou o Decreto n.º 0446-S, de 02.04.2020, 
declarando Estado de Calamidade Pública no Estado do 
ES decorrente de desastre natural classificado como grupo 
biológico/epidemias e tipos de doenças infeccionas virais 
(COBRADE 1.5.1.1.0);

CONSIDERANDO a Portaria SESA n.º 058-R, de 03.04.2020, 
e a Portaria SESA n.º 062-R, de 06.04.2020, traçando regras 
para estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, 
e traçando regras para estabelecimentos industriais, 
respectivamente, estão em vigor; 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado do ES fez 
publicar na data de 20 de abril de 2020 o Decreto Estadual 
n.º 4636-R, de 19.04.2020, instituindo o mapeamento de 
risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 
do novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Saúde 
– SESA criou o Centro de Operações Estratégicas (COE), 
elaborou o Plano Estadual de Enfrentamento e Controle do 
Covid-19 objetivando evitar a circulação do vírus e instruir 
acerca das medidas necessárias para atuação dos serviços 
de saúde em todo o Estado no controle dessa infecção, 
e vem publicando inúmeras notas técnicas para manter o 
plano estadual sempre atualizado;

CONSIDERANDO que o município de Marataízes criou e 
instituiu o sistema de comando de operações (SCO), bem 
como o centro de operações de emergência em saúde 
(COES), através do Decreto E nº 685, de 29 de abril de 
2020 e deu outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4644-R, de 30 de 
abril de 2020, que dispôs sobre medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19), e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 080-R, de 09 de maio 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 no número de casos 
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confirmados no Município de Marataízes, tendo sido o 
mesmo foi reclassificado com “risco moderado”; 

CONSIDERANDO que, diante da motivação da Câmara de 
Dirigentes Lojistas – CDL de Marataízes, em estabelecer 
a intensificação das medidas de prevenção ao Comércio 
em Geral, o Executivo Municipal editou o Decreto-E nº 
687, de 05 de maio de 2020, em que foram estabelecidas 
medidas sanitárias de prevenção, controle e contenção  
para enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e 
dever do 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 Constituição Federal;

CONSIDERANDO que da data da publicação do Decreto - 
E nº 687, de 05 de maio de 2020, haviam 92 notificações, 
sendo 30 pessoas confirmadas com COVID-19 (com 09 
internados em UTI, 06 em enfermarias e nenhum óbito), e 
nesta data o município de Marataízes tem 195 notificações, 
sendo 89 pessoas confirmadas com COVID-19 (com 11 
internados na UTI, 08 em enfermarias e 05 (cinco) óbitos, 
indicando um crescimento  nos casos confirmados em um 
percentual de 197%, o que faz o Poder Público Municipal 
rever a situação de isolamento social, seguindo as 
orientações técnico-cientificas da Organização Municipal da 
Saúde – OMS, Ministério da Saúde, FIOCRUZ, Secretaria 
Estadual da Saúde - SESA/ES e Vigilância Sanitária da 
Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes;

CONSIDERANDO a proliferação de casos suspeitos, casos 
confirmados e óbitos no Município de Marataízes, o que 
culmina com a necessidade de redução da circulação de 
pessoas e ações mais restritivas no sentido de barrar o 
avanço da disseminação da doença, preservando a saúde 
da população, especialmente das pessoas mais vulneráveis 
pela contaminação;

CONSIDERANDO que, baseado na ciência e em 
recomendações médicas, o isolamento social da população, 
durante o período excepcional de surto da doença, é a 
medida mais eficaz para o controle do avanço do COVID-19 
(coronavírus), tendo em vista seu impacto direto na curva 
de crescimento da pandemia;

CONSIDERANDO que o isolamento social da população é 
a alternativa mais responsável, no combate à disseminação 
do COVID-19 (coronavírus) com o objetivo de conter o 
rápido crescimento do número de infectados no município, 
fazendo com que a Rede de Saúde, Pública e Privada, 
consiga se adequar a demanda de pacientes que precisarão 
de atendimento médico, assim permitindo que mais vidas 
sejam salvas;

CONSIDERANDO o Decreto E nº 692 de 13 de maio de 
2020; e

CONSIDERANDO o Decreto E nº 694 de 14 de maio de 
2020.

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Ficam instituídas, no Município de Marataízes, Estado 
do Espírito Santo, as medidas restritivas e obrigatórias 

de isolamento social, visando o enfrentamento, controle 
e contenção da pandemia pelo novo coronavírus 
(covid-19), no município de Marataízes, correspondente 
ao enquadramento no nível “moderado”, estabelecido pela 
Secretaria de Estado da Saúde através da Portaria nº 080-
R, de 09 de maio de 2020, e levando em consideração a 
atual situação epidemiológica do município.

Parágrafo Único - As medidas adotadas neste decreto 
poderão ser reavaliadas, conforme níveis de risco, bem 
como, por quaisquer outras normas estaduais e/ou federais 
que venham a substituir ou que imponham maior rigidez nas 
medidas de combate ao coronavirus, podendo, a qualquer 
tempo serem alteradas por ato do Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO II
DOS DEVERES DO CIDADÃO, DA COMUNIDADE E DA 

FAMÍLIA

Art. 2º - É imprescindível para a prevenção do novo 
Coronavírus (Covid-19), independente do enquadramento 
de Risco do Município, 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 obrigatório de máscaras fora do ambiente 
residencial, sob pena de incidir na tipificação do Art. 268 do 
Código Penal;
f) diante de qualquer sintoma gripal, usar máscara e procurar 
imediatamente o serviço público municipal de saúde, 
realizando o isolamento social estrito por 14 (quatorze) dias.

II - Das comunidades e das famílias:

a) ficam proibidos os encontros que levem a aglomeração 
de pessoas ou gerem a maior proximidade entre elas em 
ambientes abertos ou fechados, sob pena de incidir na 
tipificação do Art. 268 do Código Penal;;
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, 
mesmo estando em ambiente familiar;
III - a saída do domicílio somente deve ocorrer para fins de 
reavaliação médica, sob pena de incidir na tipificação do 
Art. 268 do Código Penal;
IV - vedação ao recebimento de visitas por um mínimo de 14 
(quatorze) dias, ou maior se for o caso de recomendações 
médica, sob pena de incidir na tipificação do Art. 268 do 
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Código Penal;
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 estabelecido a toda a população o uso obrigatório 
e constante de máscaras nos logradouros públicos, os 
quais somente poderão ser transitados em caso de 
extrema necessidade, isto em razão de que a partir desta 
data todos deverão observar com muita responsabilidade 
a orientação: “FIQUE EM CASA”, sob pena de incidir na 
tipificação do Art. 268 do Código Penal.

Art. 3º - É obrigatório às crianças de até 10 (dez) anos e 
aos idosos acima de 60 (sessenta) anos, a permanência 
domiciliar, e em caso de extrema necessidade use 
máscara fora do ambiente residencial. 

CAPÍTULO III
DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Art. 4º - Fica SUSPENSO o funcionamento de 
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços 
para o atendimento presencial, inclusive a prestação dos 
serviços a domicílio, tais como: serviços de personal trainer, 
manicure e pedicure, cabeleireiro e barbeiro, estética e de 
similares, não se aplicando a referida limitação a entrega 
de produtos na modalidade delivery (com a utilização de 
motoboy ou outra forma de entrega no domicílio), bem como 
o funcionamento dos órgãos públicos estaduais e federais 
localizados no Município de Marataízes.

§ 1º - Ficam EXCETUADOS do disposto no caput deste 
artigo, quanto a limitação de funcionamento, as farmácias e 
drogarias, o comércio atacadista de gêneros alimentícios e 
de similares, as distribuidoras de gás de cozinha e de água, 
os supermercados, minimercados e hortifrutis, as padarias, 
as lojas de produtos alimentícios, as lojas de cuidados 
animais e insumos agrícolas, os postos de combustíveis 
(sem funcionamento das lojas de conveniências), as 
borracharias, oficinas de reparação de veículos automotores 
e de bicicletas e os estabelecimentos de higienização de 
veículos (lavadores), os estabelecimentos de vendas de 
materiais hospitalares, as agências de casas lotéricas, 
correspondentes bancários (estes autorizados a funcionar 
somente para o atendimento de transações bancárias) e 
estabelecimentos bancários, as empresas de transporte 
coletivo e de serviços de taxi e de similares, funerárias, os 
laboratórios de análises e exames clínicos, os consultórios 
médicos e odontológicos e as centrais de autorização dos 
planos de saúde.

§ 2º – No caso das padarias, estão autorizadas a funcionar, 
com a proibição do atendimento para consumo nas 
lanchonetes e restaurantes dentro do estabelecimento.

§ 3º – No caso das borracharias, oficinas de reparação 
de veículos automotores e de bicicletas, fica proibido a 
aglomeração de pessoas no estabelecimento, utilizando-
se do sistema de agendamento prévio, sendo permitida 
a permanência no local somente do proprietário do 
estabelecimento e seus funcionários.

§ 4º – Fica limitado aos estabelecimentos autorizados a 
funcionarem conforme § 1º deste artigo, a entrada de 1 (um) 
cliente por cada 20m² (vinte metros quadrados) de área de 
venda. 

§ 5º – O horário de funcionamento para os estabelecimentos 
autorizados pelo § 1º deste artigo, será de 10h às 16h, 
excetuando: farmácias e drogarias (07h às 19h, e após 
esse horário ficam autorizadas a funcionar na sua escala 
de plantão), postos de combustíveis (08h às 18h), 
supermercados, minimercados e hortifrutis (08h às 19h), 
padarias (05h às 19h), funerárias (07h às 16h, e após esse 
horário em regime de plantão), laboratórios de análises e 
exames clínicos, consultórios médicos e odontológicos e as 
centrais de autorização dos planos de saúde (08h às 16h).

§ 6º - As agências de casas lotéricas, correspondentes 
bancários e estabelecimentos bancários poderão funcionar 
entre os horários de 10h às 18h, excetuando a Caixa 
Econômica Federal e o Banco do Brasil, que terão horários 
especiais para atendimento do Auxílio Emergencial. 

§ 7º - As agências de casas lotéricas deverão cumprir o 
estabelecido no Art. 9º e seus incisos, do Decreto – E nº 
687, de 05 de maio de 2020.

§ 8º - As empresas de transporte coletivo e de serviços de 
taxi e de similares obedecerão ao disposto no Art. 10 e seus 
incisos, do Decreto – E nº 687, de 05 de maio de 2020.

§ 9º - Excetuam-se também do previsto no caput deste artigo, 
os serviços DE MANUTENÇÃO de telecomunicações (TV, 
Internet, telefone e similares), iluminação e serviço de água 
e esgoto.

§ 10 – Revogado.

§ 11 – Fica ainda, excepcionado os serviços de entregas 
postais a domicílio dos Correios, que poderão ser 
realizados mediante delivery, bem como o Poder Judiciário, 
o Ministério Público, a Defensoria Pública, e serviços de 
serventia extrajudicial, em regime de plantão, para os casos 
de registros de nascimento e óbito.

§ 12 – No caso dos órgãos de Segurança Pública, não se 
aplica o disposto caput.

Art. 5º. Os estabelecimentos comerciais e de prestação de 
serviços autorizados a funcionar deverão cumprir 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 mitigar o risco 
de transmissão do novo coronavírus (Covid-19), conforme 
disposto nos Art. 7º, incisos II à XVI e seus parágrafos e Art. 
8º, incisos II à XII do Decreto – E nº 687, de 05 de maio de 
2020.
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Parágrafo Único – Constitui também como procedimento de 
higienização a serem observados, a instalação de tapetes 
umedecidos com água sanitária diluída em água para a 
desinfecção dos calçados, bem como a implementação 
de uma rotina frequente de limpeza dos pisos dos 
estabelecimentos.

Art. 6º - Para os templos, igrejas e demais instituições 
religiosas, fica permitido o seu funcionamento interno, 
apenas para atividades administrativas  e para a realização 
de transmissões online de cultos e celebrações, sendo o 
número máximo permitido de as transmissões de até 10 
(dez) pessoas, usando máscaras e com higienização das 
mãos, desde que o ambiente permita a entrada de 1 (uma) 
pessoa por cada 20m² (vinte metros quadrados).

CAPÍTULO IV
DAS OBRAS PÚBLICAS

Art. 7º - Com o objetivo de cumprir as orientações técnico-
científicas de isolamento social, ficam SUSPENSAS 
as execuções de todas as obras públicas no território 
municipal, no período de que trata este Decreto, exceto as 
expressamente autorizadas.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - As Secretarias Municipais de Saúde e de Defesa 
Social e Segurança Patrimonial, no que se refere as 
BARREIRAS SANITÁRIAS cumprirão o disposto nos 
artigos 16 a 18, do Decreto – E nº 687, de 05 de maio de 
2020.

Art. 9º - As ações de Fiscalização pelas Secretarias 
Municipais de Saúde, de Defesa Social e Segurança 
Patrimonial, Finanças, Meio Ambiente e Obras e Urbanismo, 
cumprirão o disposto nos artigos 13 a 15, 19 e 20, do 
Decreto – E nº 687, de 05 de maio de 2020, devendo ser 
editado decreto com novas orientações fiscalizatórias.

Art. 10 - No prazo de que trata este Decreto, também ficam 
vedadas ou interrompidas:
I - qualquer atividade de comércio nas ruas, praias, lagoas 
e rios, praças ou outros locais de uso coletivo e que 
promovam a aglomeração de pessoas, como bancas e 
barracas de vendas de alimentos, como churrasquinhos, 
nos logradouros públicos;
II - o acesso as praias, ao calçadão das avenidas beira-
mar, a beira rio, a lagoas e praças, para prática de qualquer 
atividade;
III - a permanência das pessoas em ruas e logradouros 
públicos (praças, alamedas, entre outros), para evitar 
aglomerações, nesse sentido devendo ser interrompidas 
reuniões para prática de quaisquer atividades sociais, 
esportivas ou culturais; e
IV – O descumprimento das medidas estabelecias nos 
incisos anteriores poderá incidir na tipificação do Art. 268 
do Código Penal;

Art. 11 – As suspensões e as autorizações de funcionamento 
previstas neste Decreto vigorarão em todo o território 
municipal pelo prazo de 15 dias, contados a partir do dia 
17 de maio de 2020, podendo ser prorrogado por iguais 
e sucessivos prazos, se necessário, bem como, serem 

flexibilizadas as restrições  com base em orientações 
técnico-cientificas da Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes.

Art. 12 - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com seus efeitos a partir da data de início de 
que trata o caput anterior.

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 15 de maio de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 

DECRETO-E Nº 698, DE 15 DE MAIO DE 2020.

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À 
PANDEMIA DO COVID-19 RELATIVAS À REALIZAÇÃO 
DE VELÓRIOS E ENTERROS NO MUNICÍPIO DE 
MARATAÍZES – ES, 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,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do 
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 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;

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 da Secretaria da Saúde 
do Estado do Espírito Santo, Nota Técnica COVID-19 nº 
02/2020; 

CONSIDERANDO, ainda, as orientações do Ministério da 
Saúde consubstanciadas na Nota Técnica GVIMS/GGTES/
ANVISA nº 04/2020, atualizada;
CONSIDERANDO a edição do Decreto-E nº 692/2020 pelo 
Executivo Municipal que estabelece medidas restritivas e 
obrigatórias no Município de Marataízes,

DECRETA:

Art. 1º - Os velórios de pessoas não qualificadas como 
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suspeitas de Coronavírus (COVID-19) deverão obedecer às 
seguintes medidas:
 
I - o número de familiares presentes à cerimônia de velório 
e no sepultamento fica limitado a 10 (dez) pessoas, com 
a possibilidade de adoção de sistema de rodízio, evitando 
sempre aglomeração e obedecendo ao distanciamento de 
02 (dois) metros; 
II - o tempo da cerimônia de velório fica limitado a 02 (duas) 
hora de duração;
III - é recomendando que pessoas maiores de 60 (sessenta) 
anos, grávidas, crianças menores de 10 (dez) anos e 
portadores de comorbidades não ingressem no local; 
IV - é obrigatório o uso de máscara; 
V - as pessoas e/ou familiares com sintomas relacionados 
à gripe, como tosse, febre, ou sob qualquer suspeita 
de contaminação, não devem comparecer aos velórios, 
devendo permanecer em isolamento em seu domicílio e 
comunicar as autoridades competentes; 
VI - As urnas funerárias deverão ser higienizadas com álcool 
líquido a 70% (setenta por cento), antes de serem levadas 
para as cerimônias de velório. 

Art. 2º - Nos locais da realização da cerimônia deverão ser 
disponibilizados: água, sabonete líquido, papel toalha e 
álcool em gel 70% (setenta por cento) para a higienização 
das mãos.

Parágrafo único. Os responsáveis pelo serviço funerário 
deverão tomar todas as medidas de segurança conforme 
orientações normativas expedidas pelas autoridades 
sanitárias. 

Art. 3º - No caso de óbito de pessoas com diagnóstico 
confirmado ou suspeito de  Coronavírus (COVID-19), os 
corpos deverão ser embalados em invólucros de óbito 
devidamente identificados, colocados em urnas lacradas 
(caixão), e seguir diretamente para o sepultamento, sem a 
realização de cerimônia de velório e sem público presente 
no cemitério, podendo ser acompanhado por apenas 02 
(dois) familiares ou 02 (dois) representantes indicados pela 
família. 

Art. 4º - Todos aqueles que forem manusear os corpos de 
pessoas suspeitas ou confirmadas de contaminação pelo 
Coronavírus (COVID-19) devem estar equipados com os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) indicados pelas 
normas técnicas emitidas pelas autoridades sanitárias 
responsáveis. 

Art. 5º - Fica proibida a aglomeração de visitantes pelas 
áreas internas e externas dos espaços destinados aos 
velórios.

Art. 6º - Constitui obrigação dos serviços funerários e dos 
cemitérios públicos e particulares, a afixação e a adoção das 
normas constantes deste Decreto em suas dependências. 

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor da data de sua 
publicação, e surtirá efeitos enquanto perdurar o estado de 
calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19.

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 15 de maio de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 

DECRETO - E Nº 699, DE 15 DE MAIO 2020.

RETIFICA DISPOSITIVO  DECRETO E Nº 695/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. RETIFICAR o parágrafo único do Art. 2º do 
Decreto E nº 695, de 15 de maio de 2020, que dispôs 
sobre o funcionamento dos órgãos públicos municipais, 
no período de enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do covid-19, e deu outras providências, 
passando a viger com a seguinte redação:

(...)

Art. 2º. (...)

Parágrafo único -  A SUSPENSÃO de que trata este 
artigo não se aplica aos serviços de saúde (UPA 24 horas, 
Unidades Básicas de Saúde e Unidades de ESF, Serviços de 
Ambulância e Resgate, Serviços de Transporte de Paciente, 
Farmácia Básica e Vigilância em Saúde), segurança pública 
e assistência social, fiscalização (Vigilância Sanitária, Obras 
e Posturas, Rendas e Meio Ambiente), bem como o setor 
de Licitação que por sua natureza e em razão do interesse 
público, torna-se indispensável à continuidade do serviço.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor da data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
 

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 15 de maio de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO - P Nº 9.107, DE 11 DE MAIO DE 2020.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO À 
SERVIDOR CEDIDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento na Lei Municipal nº 982/2006;

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder ao servidor público AYUB NASSAR 
FRAGA, Agente de Saúde Pública, matrícula 10414601, 
pertencente ao quadro de pessoal efetivo do Ministério da 
Saúde, cedido a este Município, gratificação no percentual 
de 80% (oitenta por cento) sobre seu vencimento de origem, 
nos termos do parágrafo único do Art. 3º da Lei nº 982, de 
27 de abril de 2006. 

Gabinete do Prefeito, 
Marataízes/ES, 11 de maio de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 002, DE 12 DE MAIO DE 2020. 

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E 
FISCALIZAR A EXECUÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO Nº 386/2020, PARA ATENDER A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 

O Secretário Municipal de Finanças, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no art. 67, 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a Autorização 
de Fornecimento nº 386/2020, Pregão Presencial nº 
0033/2019, referente a aquisição de ventiladores de coluna 
60, solicitado pela Secretaria de Finanças e fornecidos pela 
Empresa BACKUP 2 INFORMATICA LTDA - ME

 R E S O L V E : 

Art. 1º - Designar o servidor Domário Marvila do Rosário, 
ocupante do cargo de Agente de Serviços Administrativos, 
para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante 
do respectivo processo, no qual a Prefeitura Municipal de 
Marataízes é a Contratante e que, será substituído, em 
suas ausências e impedimentos, pela servidora Sra. Edith 
Calabrez Grola, ocupante do cargo de Diretora Tributária. 

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá:
 I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE. 

ELIZEU MACHADO ESTEVÃO
 Secretário de Municipal de Finanças

PORTARIA Nº 003, DE 15 DE MAIO DE 2020 

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E 
FISCALIZAR A EXECUÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO Nº 0419/2020, PARA ATENDER A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

A Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 

Sustentável, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a Autorização de Fornecimento nº 419/2020, Processo 
nº 14007/2020, Dispensa nº 000009/2020, referente a 
aquisição de placas de acrílico, solicitado pela Secretaria 
de Finanças e fornecidos pela Empresa J DE SOUZA DIAS 
ME.

 R E S O L V E : 

Art. 1º - Designar o servidor Pablo Alves das Silva, ocupante 
do cargo de Oficial Administrativo, para acompanhar e 
fiscalizar a execução do objeto constante do respectivo 
processo, no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é 
a Contratante e que, será substituído, em suas ausências 
e impedimentos, pela servidora  Mayara Marvila Marques, 
ocupante do cargo de Assessora  Administrativa. 

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá:
 I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE. 

IVETE BATISTA DA SILVA
 Secretária Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento Sustentável 

PORTARIA SEMASTH Nº 004, DE 27 DE JANEIRO 
DE 2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO 
Nºs 039/2020, 040/2020 e 041/2020, TENDO COM 
CONTRATADA A EMPRESA TROVATTO COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA ME, CUJO OBJETO É “AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS”.

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

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor PLESLEY PEREIRA MARVILA, 
matrícula funcional sob o nº 111495, como fiscal das 
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Autorizações de Fornecimento nºs 039/2020, 040/2020 e 
041/2020, proveniente do Pregão Presencial nº 058/2019 – 
ARP Nº 155/2019, onde a Prefeitura Municipal de Marataízes 
é a contratante e a empresa Trovatto Comercio e Serviços 
Ltda ME é a contratada;

Art. 2º – O fiscal nomeado será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos pelo servidor BRUNO 
BORGES, brasileiro, matrícula funcional sob o nº 109462;

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

§ 1º – 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 termos da lei;
§ 2º – Avaliar, continuamente, a qualidade do objeto do 
Contrato, em periodicidade adequada, e durante o seu 
período de validade, eventualmente, propor à autoridade 
superior a aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas;
§ 3º – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, a 
liquidação da despesa, antes do encaminhamento para 
pagamento.

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Marataízes – ES, 27 de janeiro de 2020.

ANDRÉA DUARTE DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

 Habitação e Trabalho

PORTARIA SEMASTH Nº 005, DE 27 DE JANEIRO 
DE 2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO 
Nºs 042/2020, 043/2020 e 044/2020, TENDO COMO 
CONTRATADA A EMPRESA DISTRIBUIDORA CENTRO 
SUL EIRELI EPP, CUJO OBJETO É “AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS”.

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

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor PLESLEY PEREIRA MARVILA, 
matrícula funcional sob o nº 111495, como fiscal da 
Autorizações de Fornecimento nºs 042/2020, 043/2020 e 
044/2020, proveniente do Pregão Presencial nº 058/2019 – 
ARP Nº 152/2019, onde a Prefeitura Municipal de Marataízes 
é a contratante e a empresa Distribuidora Centro Sul Eireli 
Epp é a contratada;

Art. 2º – O fiscal nomeado será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos pelo servidor BRUNO 

BORGES, brasileiro, matrícula funcional sob o nº 109462;

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

§ 1º – 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 termos da lei;
§ 2º – Avaliar, continuamente, a qualidade do objeto do 
Contrato, em periodicidade adequada, e durante o seu 
período de validade, eventualmente, propor à autoridade 
superior a aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas;
§ 3º – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, a 
liquidação da despesa, antes do encaminhamento para 
pagamento.

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Marataízes – ES, 27 de janeiro de 2020.

ANDRÉA DUARTE DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

Habitação e Trabalho

PORTARIA SEMASTH Nº 006, DE 27 DE JANEIRO 
DE 2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 
047/2020, TENDO COMO CONTRATADA A EMPRESA 
GRAF-MAX SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME, CUJO 
OBJETO É “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS – 
VALE FEIRA”.

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

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor PLESLEY PEREIRA MARVILA, 
matrícula funcional sob o nº 111495, como fiscal da 
Autorização de Fornecimento nº 047/2020, proveniente 
do Pregão Presencial nº 073/2019 – ARP Nº 175/2019, 
onde a Prefeitura Municipal de Marataízes é a contratante 
e a empresa Graf-Max Serviços Gráficos Ltda Me é a 
contratada;

Art. 2º – O fiscal nomeado será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos pelo servidor BRUNO 
BORGES, brasileiro, matrícula funcional sob o nº 109462;

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

§ 1º – Zelar pelo fiel cumprimento do Contrato, anotando 
em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
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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 do objeto do 
Contrato, em periodicidade adequada, e durante o seu 
período de validade, eventualmente, propor à autoridade 
superior a aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas;
§ 3º – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, a 
liquidação da despesa, antes do encaminhamento para 
pagamento.

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Marataízes – ES, 27 de janeiro de 2020.

ANDRÉA DUARTE DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

Habitação e Trabalho

PORTARIA Nº 006/2020 DE 15 DE MAIO DE 2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato administrativo nº 190/2020 referente à 
contratação de empresa para o SERVIÇO DE LAVAGEM E 
DESINFECÇÃO DE VIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, 
e dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Serviços Urbanos, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no art. 67, da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a celebração do Contrato 
Administrativo nº 190/2020, para contratação de empresa 
para o SERVIÇO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE 
VIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS por meio da Dispensa 
N°010/2020 – Processo Administrativo N°15318/2020.

R E S O L V E: 

Art. 1º - Designar o servidor Giovanni Silva Ramos, 
nº funcional 101951, para acompanhar e fiscalizar a 
execução do objeto constante no contrato administrativo nº 
190/2020, no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é 
a Contratante e que, será substituído em suas ausências e 
em seus impedimentos, pelo servidor Nelson Minto Neto, nº 
funcional 111763.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nós temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

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

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

REGISTRE-SE        PUBLIQUE-SE      CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

PORTARIA SEMASTH Nº 007, DE 31 DE JANEIRO 
DE 2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DAS AUTORZAÇÕES DE FORNECIMENTO 
Nºs 038/2020, 052/2020 e 053/2020, TENDO COMO 
CONTRATADA A EMPRESA L. M. DOS SANTOS 
MERCEARIA EPP, CUJO OBJETO É “AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS”.

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

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor PLESLEY PEREIRA MARVILA, 
matrícula funcional sob o nº 111495, como fiscal da 
Autorizações de Fornecimento nºs 038/2020, 052/2020 e 
053/2020, proveniente do Pregão Presencial nº 058/2019 
– ARP Nº 153/2019, onde a Prefeitura Municipal de 
Marataízes é a contratante e a empresa L.M. DOS SANTOS 
MERCEARIA EPP é a contratada;

Art. 2º – O fiscal nomeado será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos pelo servidor BRUNO 
BORGES, brasileiro, matrícula funcional sob o nº 109462;

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

§ 1º – 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 termos da lei;
§ 2º – Avaliar, continuamente, a qualidade do objeto do 
Contrato, em periodicidade adequada, e durante o seu 
período de validade, eventualmente, propor à autoridade 
superior a aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas;
§ 3º – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, a 
liquidação da despesa, antes do encaminhamento para 
pagamento.

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Marataízes – ES, 31 de janeiro de 2020.

ANDRÉA DUARTE DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

 Habitação e Trabalho
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PORTARIA SEMASTH Nº 008, DE 06 DE 
FEVEREIRO DE 2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 
171/2020, TENDO COMO CONTRATADA A EMPRESA 
M. MARINHO MOREIRA PAPEIS, CUJO OBJETO É 
“AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER”.

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

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor PLESLEY PEREIRA MARVILA, 
matrícula funcional sob o nº 111495, como fiscal da 
Autorização de Fornecimento nº 171/2020, proveniente do 
Pregão Presencial nº 074/2019 – ARP Nº 205/2019, onde 
a Prefeitura Municipal de Marataízes é a contratante e a 
empresa M. Marinho Papéis é a contratada;

Art. 2º – O fiscal nomeado será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos pelo servidor BRUNO 
BORGES, brasileiro, matrícula funcional sob o nº 109462;

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

§ 1º – 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 termos da lei;
§ 2º – Avaliar, continuamente, a qualidade do objeto do 
Contrato, em periodicidade adequada, e durante o seu 
período de validade, eventualmente, propor à autoridade 
superior a aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas;
§ 3º – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, a 
liquidação da despesa, antes do encaminhamento para 
pagamento.

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Marataízes – ES, 06 de fevereiro de 2020.

ANDRÉA DUARTE DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

 Habitação e Trabalho

PORTARIA SEMASTH Nº 009, DE 06 DE 
FEVEREIRO DE 2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2020 
COM A EMPRESA CJM UTILIDADES LTDA ME, CUJO 
OBJETO É “AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA 
MONTAGEM DE KIT ENXOVAL DE BEBÊ”.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Habitação e 

Trabalho de Marataízes, usando de suas atribuições legais, 
em especial as que lhe são conferidas pelo Decreto-P nº 
8.647 de 22 de novembro de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora NEIDE PAIVA MENDONÇA 
STURIÃO, matrícula funcional sob o nº 110652, como fiscal 
do Contrato Administrativo nº 068/2020, proveniente do 
Pregão Presencial nº 044/2018 – ARP Nº 001/2019, onde 
a Prefeitura Municipal de Marataízes é a contratante e a 
empresa CJM Utilidades Ltda Me é a contratada;

Art. 2º – O fiscal nomeado será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos pelo servidor PLESLEY 
PEREIRA MARVILA, matrícula funcional sob o nº 110562;

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

§ 1º – 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 termos da lei;
§ 2º – Avaliar, continuamente, a qualidade do objeto do 
Contrato, em periodicidade adequada, e durante o seu 
período de validade, eventualmente, propor à autoridade 
superior a aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas;
§ 3º – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, a 
liquidação da despesa, antes do encaminhamento para 
pagamento.

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo 
seus efeitos à 17/01/2020.

Marataízes – ES, 06 de fevereiro de 2020.

ANDRÉA DUARTE DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

 Habitação e Trabalho

PORTARIA SEMASTH Nº 010, DE 06 DE 
FEVEREIRO DE 2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 067/2020 
COM A EMPRESA LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA ME, CUJO OBJETO É “AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
PARA MONTAGEM DE KIT ENXOVAL DE BEBÊ”.

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

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora NEIDE PAIVA MENDONÇA 
STURIÃO, matrícula funcional sob o nº 110652, como 
fiscal do Contrato Administrativo nº 068/2020, proveniente 
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do Pregão Presencial nº 044/2018 – ARP Nº 002/2019, 
onde a Prefeitura Municipal de Marataízes é a contratante 
e a empresa Licitando Comércio e Serviços Ltda Me é a 
contratada;

Art. 2º – O fiscal nomeado será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos pelo servidor PLESLEY 
PEREIRA MARVILA, matrícula funcional sob o nº 110562;

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

§ 1º – 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 termos da lei;
§ 2º – Avaliar, continuamente, a qualidade do objeto do 
Contrato, em periodicidade adequada, e durante o seu 
período de validade, eventualmente, propor à autoridade 
superior a aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas;
§ 3º – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, a 
liquidação da despesa, antes do encaminhamento para 
pagamento.

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo 
seus efeitos à 17/01/2020.

Marataízes – ES, 06 de fevereiro de 2020.

ANDRÉA DUARTE DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

 Habitação e Trabalho

PORTARIA SEMASTH Nº 011, DE 06 DE 
FEVEREIRO DE 2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 068/2020 
COM A EMPRESA M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO, 
CUJO OBJETO É “AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA 
MONTAGEM DE KIT ENXOVAL DE BEBÊ”.

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

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora NEIDE PAIVA MENDONÇA 
STURIÃO, matrícula funcional sob o nº 110652, como fiscal 
do Contrato Administrativo nº 068/2020, proveniente do 
Pregão Presencial nº 044/2018 – ARP Nº 003/2019, onde 
a Prefeitura Municipal de Marataízes é a contratante e a 
empresa M.G. de Oliveira Milhorato é a contratada;

Art. 2º – O fiscal nomeado será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos pelo servidor PLESLEY 
PEREIRA MARVILA, matrícula funcional sob o nº 110562;

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

§ 1º – 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 termos da lei;
§ 2º – Avaliar, continuamente, a qualidade do objeto do 
Contrato, em periodicidade adequada, e durante o seu período 
de validade, eventualmente, propor à autoridade superior a 
aplicação das penalidades legalmente estabelecidas§ 3º – 
Atestar, formalmente, nos autos dos processos, a liquidação 
da despesa, antes do encaminhamento para pagamento.

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo 
seus efeitos à 17/01/2020.

Marataízes – ES, 06 de fevereiro de 2020.

ANDRÉA DUARTE DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

 Habitação e Trabalho

PORTARIA SEMASTH Nº 012, DE 27 DE 
FEVEREIRO DE 2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 
227/2020, TENDO COMO CONTRATADA A EMPRESA 
SANTOS COSTA COMERCIO LTDA ME, CUJO OBJETO 
É “AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE”.

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

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor BRUNO BORGES, matrícula 
funcional sob o nº 109462, como fiscal da Autorização 
de Fornecimento nº 227/2020, proveniente do Pregão 
Presencial nº 012/2019 – ARP Nº 063/2019, onde a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a contratante e a 
empresa Santos Costa Comercio Ltda é a contratada;

Art. 2º – O fiscal nomeado será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos pelo servidor PLESLEY 
PEREIRA MARVILA, matrícula funcional sob o nº 111495;

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

§ 1º – 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 termos da lei;
§ 2º – Avaliar, continuamente, a qualidade do objeto do 
Contrato, em periodicidade adequada, e durante o seu 
período de validade, eventualmente, propor à autoridade 
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superior a aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas;
§ 3º – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, a 
liquidação da despesa, antes do encaminhamento para 
pagamento.

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Marataízes – ES, 27 de fevereiro de 2020

ANDRÉA DUARTE DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

 Habitação e Trabalho

PORTARIA SEMASTH Nº 015, DE 28 DE 
FEVEREIRO DE 2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 166/2019 
COM A EMPRESA P.P. DIAS LOPES ME, CUJO OBJETO 
É “SERVIÇO FUNERÁRIO COM ORNAMENTAÇÃO, 
FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, COROA DE 
FLORES PARA OCASIÃO FÚNEBRE E TRANSLADO”.

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

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor BRUNO BORGES matrícula 
funcional sob o nº 109462, como fiscal do Contrato nº 
081/2019, proveniente do Pregão Presencial nº 0013/2019 
– ARP Nº 054/2019, onde a Prefeitura Municipal de 
Marataízes é a contratante e a empresa P.P. Dias Lopes Me 
é a contratada;

Art. 2º – O fiscal nomeado será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos pela servidora 
ROSINEZ MACHADO LIMA, matrícula funcional sob o nº 
108838;

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

§ 1º – 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 termos da lei;
§ 2º – Avaliar, continuamente, a qualidade do objeto do 
Contrato, em periodicidade adequada, e durante o seu 
período de validade, eventualmente, propor à autoridade 
superior a aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas;
§ 3º – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, a 
liquidação da despesa, antes do encaminhamento para 
pagamento.

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Marataízes – ES, 28 de fevereiro de 2020.

ANDRÉA DUARTE DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

 Habitação e Trabalho

PORTARIA Nº 037/2020 DE 15 DE MAIO DE 2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar o 
SERVIÇO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS E 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS objeto do Contrato 190/2020 
e dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso de suas 
atribuições legais, considerando a celebração do Contrato 
Nº190/2020 e Dispensa N°010/2020, para o SERVIÇO DE 
LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS E EQUIPAMENTOS 
PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar o servidor Wesley Nunes Paiva, CREA-
ES 037771/D, nº funcional 104746, para acompanhar e 
fiscalizar a execução da obra do respectivo contrato nº 
190/2020 no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é 
a Contratante e a empresa BIOSPHERA ENGENHARIA E 
SERVIÇOS LTDA é a Contratada e que, será substituído 
em suas ausências e em seus impedimentos, pelo servidor 
Giusepe Mozer Marchiori, nº funcional 109528– CREA-ES 
37812/D.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
a) Exercer a fiscalização geral nas áreas dos serviços, 
verificando o cumprimento referente ao objeto do contrato 
e vedando a realização de serviços diversos aqueles 
efetivamente contratados;
b) Acompanhar o andamento do serviço, a fim de constatar 
a sua conformidade com as plantas aprovadas;
c) Verificar denúncias, prestar informações e emitir 
pareceres em requerimentos sobre a obra;
d) Efetuar trabalho de campo para fornecer medidas de 
localização;
e) Controlar a qualidade do material empregado e os 
traços utilizados, a fim de verificar se estão dentro das 
especificações técnicas requeridas.
f) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a 
documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o 
contrato, caderno de encargos, orçamentos, cronogramas, 
caderneta de ocorrências, correspondências, relatórios 
diários, certificados de ensaios e testes.
g) Promover reuniões periódicas para análise e discussão 
sobre o andamento dos serviços, esclarecimentos e 
providências necessárias ao cumprimento do contrato;
h) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões 
eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, 
especificações e demais elementos do projeto, bem 
como fornecer informações e instruções necessárias ao 
desenvolvimento dos trabalhos;
i) Promover a presença dos Autores dos projetos nos 
canteiros de serviço, sempre que for necessária a 
verificação da exata correspondência entre as condições 
reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos 
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de projeto;
j) Paralisar e/ou solicitar que se refaça qualquer serviço que 
não seja executado em conformidade com projeto, norma 
técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do 
contrato;
k) A cada visita, o fiscal deverá observar, além da qualidade 
dos serviços executados, o contingente de trabalhadores, 
a disponibilidade de material e equipamentos a seqüência 
correta das etapas, o cumprimento do cronograma e a 
obediência às orientações anotadas no diário de obras;
l) Preparar as medições de acordo com o serviço executado 
e em conformidade com o cronograma físico-financeiro;
m) Em cada medição emitir o atestado de recebimento 
provisório;
n) Na última medição além do atestado de recebimento 
provisório, emitir o atestado de recebimento definitivo.

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

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA  47, DE 06 MAIO DE 2020

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO Nº 373 DE 2020 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM CJM UTILIDADES 
LTDA - ME

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 Paula Jordem Almança, brasileira, 
servidora desta municipalidade, como fiscal da autorização 
de fornecimento n° 373 de 2020 que tem como objeto a 
“Aquisição de material de limpeza.

Art. 2º - A servidora acima mencionada será substituída em 
suas ausências e em seus impedimentos pela Srª Carolina 
Silva Nicoli, 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.

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

Marataízes, 06 de maio 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  51, DE 06 MAIO DE 2020

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO Nº 377 DE 2020 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM JCN COMÉRCIO E 
EMPREENDIMENTOS LTDA – ME.

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 Paula Jordem Almança, brasileira, 
servidora desta municipalidade, como fiscal da autorização 
de fornecimento n° 377 de 2020 que tem como objeto a 
“Aquisição de material de limpeza.

Art. 2º - A servidora acima mencionada será substituída em 
suas ausências e em seus impedimentos pela Srª Carolina 
Silva Nicoli, 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.

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

Marataízes, 06 de maio 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  52, DE 06 MAIO DE 2020

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS AUTORIZAÇÃO DE 
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FORNECIMENTO Nº 384 DE 2020 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM MACHADO E OHR 
LTDA.

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 Paula Jordem Almança, brasileira, 
servidora desta municipalidade, como fiscal da autorização 
de fornecimento n° 384 de 2020 que tem como objeto a 
“Aquisição de escova dental infantil e esponja par banho.

Art. 2º - A servidora acima mencionada será substituída em 
suas ausências e em seus impedimentos pela Srª Carolina 
Silva Nicoli, 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.

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

Marataízes, 06 de maio 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  53, DE 06 MAIO DE 2020

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO Nº 387 DE 2020 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM CESCOPEL ATACADO 
DISTRIBUIDOR LTDA EPP.

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 Paula Jordem Almança, brasileira, 
servidora desta municipalidade, como fiscal da autorização 
de fornecimento n° 387 de 2020 que tem como objeto a 

“Aquisição de expediente.

Art. 2º - A servidora acima mencionada será substituída em 
suas ausências e em seus impedimentos pela Srª Carolina 
Silva Nicoli, 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.

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

Marataízes, 06 de maio 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  55, DE 06 MAIO DE 2020

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO Nº 379 DE 2020 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM NOVA CRIST EIRELI 
ME.

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 Paula Jordem Almança, brasileira, 
servidora desta municipalidade, como fiscal da autorização 
de fornecimento n° 387 de 2020 que tem como objeto a 
“Aquisição de água sanitária.

Art. 2º - A servidora acima mencionada será substituída em 
suas ausências e em seus impedimentos pela Srª Carolina 
Silva Nicoli, 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 
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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.

Marataízes, 06 de maio 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 56, DE 06 MAIO DE 2020

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO Nº 327 DE 2020 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DISTRIBRINQ 
COMERCIAL 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 Paula Jordem Almança, brasileira, 
servidora desta municipalidade, como fiscal da autorização 
de fornecimento n° 327 de 2020 que tem como objeto a 
“Aquisição de brinquedos pedagógico de pátio.

Art. 2º - A servidora acima mencionada será substituída em 
suas ausências e em seus impedimentos pela Srª Carolina 
Silva Nicoli, 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.

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

Marataízes, 08 de maio 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  57, DE 06 MAIO DE 2020

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO Nº 328 DE 2020 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM RGR PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS E COM. DE LIVROS EIRELIp.

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 Paula Jordem Almança, brasileira, 
servidora desta municipalidade, como fiscal da autorização 
de fornecimento n° 328  de 2020 que tem como objeto a 
“Aquisição de brinquedos pedagógicos de pátio.

Art. 2º - A servidora acima mencionada será substituída em 
suas ausências e em seus impedimentos pela Srª Carolina 
Silva Nicoli, 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.

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

Marataízes, 08 de maio 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  58, DE 06 MAIO DE 2020

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO Nº 332 DE 2020 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM M.G. DE OLIVEIRA 
MILHORATO.

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 Paula Jordem Almança, brasileira, 
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servidora desta municipalidade, como fiscal da autorização 
de fornecimento n° 332  de 2020 que tem como objeto a 
“Aquisição de colchões, cobertores e outros.

Art. 2º - A servidora acima mencionada será substituída em 
suas ausências e em seus impedimentos pela Srª Carolina 
Silva Nicoli, 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.

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

Marataízes, 08 de maio 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  60, DE 06 MAIO DE 2020

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO Nº 335 DE 2020 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM MILHORATO 
INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - ME.

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 Paula Jordem Almança, brasileira, 
servidora desta municipalidade, como fiscal da autorização 
de fornecimento n° 335  de 2020 que tem como objeto 
a “Aquisição de roupas de cama, mesa, banho E pijamas 
infantis.

Art. 2º - A servidora acima mencionada será substituída em 
suas ausências e em seus impedimentos pela Srª Carolina 
Silva Nicoli, 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.

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

Marataízes, 08 de maio 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  70, DE 06 MAIO DE 2020

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO Nº 353 DE 2020 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM MULTILIMA LTDA.

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 Paula Jordem Almança, brasileira, 
servidora desta municipalidade, como fiscal da autorização 
de fornecimento n° 353 de 2020 que tem como objeto a 
“Aquisição de material de limpeza e higienização.

Art. 2º - A servidora acima mencionada será substituída em 
suas ausências e em seus impedimentos pela Srª Carolina 
Silva Nicoli, 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.

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

Marataízes, 11 de maio de 2020.

CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO
Secretária Municipal de Educação de Marataízes

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

ERRATA

NO DECRETO - E Nº 2.610, DE 14 DE ABRIL DE 2020, 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 3000, EM 14 DE 
MAIO DE 2020, 

ONDE SE LÊ:

DECRETO-E Nº 2.610, 14 DE ABRIL DE 2020.

LEIA-SE: 

DECRETO-N Nº 2.610, 14 DE MAIO DE 2020.

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 15 de maio de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

ERRATA

Na Portaria nº 001/2020 de 11 de maio de 2020, publicado 
no Diário do Município nº 3000 no dia 14 de maio de 2020.

Onde Lê-se:

Dispensa nº 0006/2020, referente a aquisição de placas 
com o nome de logradouros públicos no município.

Leia-se:

Dispensa nº 0009/2020, referente a aquisição de placa 
de acrílico de cristal com suporte.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE.

ELIZEU MACHADO ESTEVÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
DE CONTRATO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 
N°. 000174/2019
CONTRATADA: CONSTRUTORA MARVILA LTDA ME
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
URBANISMO.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE 
RUAS NA LOCALIDADE DE PRAIA DOS CAÇÕES, NAS 
MESMAS CONDIÇÕES INICIALMENTE PACTUADAS.
PRAZO: 04 de junho de 2020 A 04 de setembro de 2020.
DATA DE ASSINATURA: 15 de maio de 2020
SIGNATÁRIOS: ROBERTINO BATISTA DA SILVA - 
PREFEITO MUNICIPAL,  SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E URBANISMO, RICARDO PEPE REIS, VALDIR 
MARVILA – CONTRATADA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 
000010/2020
CONTRATADA: INSPIRARE CONSTRUTORA LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.
OBJETO: OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA 
RUA GETÚLIO SOUZA - BAIRRO ESPLANADA I.
VALOR: R$ 33.812,22
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:0000011545100143.084 
- PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS E 
MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Ficha - 00608Fonte de Recurso - 1530000000 
DATA DE ASSINATURA: 12  de maio de 2020
SIGNATÁRIOS: ROBERTINO BATISTA DA SILVA 
- PREFEITO MUNICIPAL, RICARDO PEPE REIS - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, 
RHUAN FERNANDES DA SILVA - CONTRATADA
PROCESSO: PROTOCOLO Nº. 014128/2020

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº 001/2017

PARTÍCIPES: Município de Marataízes e a Associação 
de Catadores de Materiais Recicláveis de Marataízes – 
Catadores de Esperança.

OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto aditar a 
cláusula de vigência do termo original, ficando prorrogada 
pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura.

VIGÊNCIA: 12 meses a partir data de sua assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 27 de abril de 2020.

SIGNATÁRIOS: Robertino Batista da Silva, Prefeito 
Municipal, Antonio Carlos Sader Sant’anna, Secretário 
Municipal de Meio Ambiente e Márcia Ferreira Sequim, 
Presidente da Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis de Marataízes – Catadores de Esperança.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 
TERMO DE CONCESSÃO DO DIREITO REAL DO 

USO Nº 001/2017

PARTÍCIPES: Município de Marataízes e a Associação 
de Catadores de Materiais Recicláveis de Marataízes – 
Catadores de Esperança.

OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto aditar a 
cláusula de vigência do termo original, ficando prorrogada 
pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura.

VIGÊNCIA: 12 meses a partir data de sua assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 27 de abril de 2020.

SIGNATÁRIOS: Robertino Batista da Silva, Prefeito 
Municipal, Antonio Carlos Sader Sant’anna, Secretário 
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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

 Municipal de Meio Ambiente e Márcia Ferreira Sequim, 
Presidente da Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis de Marataízes – Catadores de Esperança.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 
000143/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CONTRATADA: HOLY MED COMERCIO PROD. 
HOSPITALARES LTDA ME
CERTAME: DISPENSA Nº 000008/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS 
COM FITO NO AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO 
CORONAVÍRUS (COVID-19)
VALOR: R$ 
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
DOTAÇÃO: 000009000001.1030500293.187.33903000000
.1530000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
PROTOCOLO: Nº. 014276/2020

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

O Município de Marataízes - ES torna público que a partir do 
dia 18 de maio de 2020 até o dia 19/05/2020, de 08:00 horas 
até as 16:00 horas, fará a abertura do CREDENCIAMENTO 
Nº. 000004/2020, Processo Administrativo Nº. 014561/2020, 
objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA 
FORNECIMENTO DE KIT MERENDA, em atendimento a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Edital pelo 
Link: https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao, 
e-mail: licitacaomarataizes@gmail.com e compras.
educacao@marataizes.es.gov.br ou na sede da Secretaria 
Municipal de Educação, Estrada dos Cancelas, 111 (onde 
funcionou a Pousada Alto da Praia) - Marataízes - ES - CEP. 
29345-000.

Marataízes - ES, 15 de maio de 2020.

OLDAIR DA SILVA FERREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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