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

DECRETOS

DECRETO-E Nº 703, DE 29 DE MAIO DE 2020.

PRORROGA O DECRETO-E Nº 697, DE 15 DE MAIO DE 
2020, 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 a reclassificação do município de 
Marataízes do nível de risco “MODERADO” para o 

“ALTO” pela Portaria nº 094-R, de 23 de maio de 2020, 
da Secretaria de Estado da Saúde, nível de risco mantido 
pela Portaria nº 100-R, de 30 de maio de 2020, do mesmo 
órgão;

CONSIDERANDO que na 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); na 
data de publicação do Decreto – E nº 697, 15 de maio de 
2020, o município apresentava 195 notificações, sendo 89 
pessoas confirmadas com COVID-19 (com 11 internados 
na UTI, 08 em enfermarias e 05 (cinco) óbitos; e que nesta 
data possui 596 notificações (um crescimento de 547,8%), 
sendo 229 pessoas confirmadas com COVID-19 (com 
07 internados na UTI, 08 em enfermarias e 15 (cinco) 
óbitos, indicando um crescimento  nos casos confirmados 
em um percentual de 663%, quando comparado aos dados 
de 05 de maio de 2020, o que faz o Poder Público Municipal 
decidir pela manutenção da 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 por fim que o município de Marataízes, 
baseado nos dados técnicos e científicos, número de 
casos notificados e contaminados, bem como na taxa de 
letalidade, apresenta o maior índice de contaminação na 
Região Sul do Estado do Espírito Santo,
   
DECRETA:

Art. 1º - Ficam PRORROGADOS os efeitos do Decreto – E 
nº 697, de 15 de maio de 2020, que estabeleceu 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, 
para 08 de junho de 2020, até às 23:59 horas.

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

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

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 
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DECRETO - E Nº 704, DE 01 DE JUNHO 2020.

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS INTERNAS 
ADMINISTRATIVAS, NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA 
EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO 
COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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 a classificação pela Organização Mundial 
da Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do 
Novo Coronavírus; e

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,

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto visa a adoção das medidas 
necessárias com vistas a prevenção, redução de circulação 
e aglomeração de pessoas nos órgãos públicos da 
Prefeitura Municipal de Marataízes, em razão do Estado 
de Emergência em Saúde Pública, em decorrência da 
Pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

Art. 2º.  Fica SUSPENSO o atendimento presencial ao 
público externo nas repartições da Prefeitura Municipal de 
Marataízes, sem prejuízo dos serviços, no período de 02 a 
30 de junho de 2020.

§1º - 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), Tributação, 
Cadastro Imobiliário, Cadastro Econômico e Dívida Ativa, 
Setor de Protocolo, Recursos Humanos, bem como o setor 
de Licitação que por sua natureza e em razão do interesse 
público, torna-se indispensável à continuidade do serviço.

§2º – Os atendimentos para os serviços de fazenda pública, 
setor de protocolo e recursos humanos, deverão ser 
previamente agendados, conforme disposto abaixo:

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

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

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

§3º - Os demais atendimentos aos cidadãos, necessários 
para a manutenção dos serviços públicos, deverão ser 
praticados por meio virtual ou telefone.

Art. 3º. O expediente dos órgãos públicos de Marataízes, 
no período de que trata o art. 2º, funcionarão com seus 
servidores e estagiários trabalhando em conformidade com 
a sistemática de trabalho e escalas elaboradas pelo Gestor 
da Pasta, de acordo com a necessidade do serviço público 
municipal. 

Parágrafo Único – O expediente de que trata o caput 
abrangerá os setores administrativos da Prefeitura 
Municipal de Marataízes, exceto os serviços considerados 
essenciais, como: saúde, segurança pública, assistência 
social, limpeza pública, manutenção e conservação das 
vias urbanas e rurais, agricultura e Procuradoria Geral, bem 
como o setor de Licitação.

Art. 4º. Ficam dispensados de exercer as atividades 
laborais, sem prejuízo da remuneração, durante o período 
estabelecido no art. 2º deste decreto:
I - servidores e estagiários que tenham 60 (sessenta) ou 
mais anos de idade;
II - servidoras e estagiárias grávidas; 
III - servidores e estagiários portadores de doenças 
respiratórias e crônicas ou comprometedoras de imunidade, 
devidamente comprovadas por laudo médico;

IV – servidores e estagiários que utilizam medicamentos 
imunossupressores.
§ 1º - Os servidores e estagiários enquadrados nos incisos 
II, III e IV deverão apresentar, documentos médicos 
comprobatórios do seu enquadramento no respectivo grupo 
de risco, à unidade administrativa de recursos humanos 
de sua lotação, que providenciará o encaminhamento à 
Secretaria Municipal de Administração, para fins de registro.
§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos órgãos 
ou às entidades que, por sua natureza ou em razão do 
interesse público, desenvolvam atividades de indispensável 
continuidade, bem como aos servidores e empregados 
públicos municipais especialistas da área de saúde.

Art. 5º. Todo servidor público municipal, bem como os 
estagiários que retornarem do exterior, seja por gozo de 
férias ou eventuais licenças, deverá efetuar comunicação 
imediata à Secretaria de Saúde do Município de Marataízes 
e permanecer em isolamento domiciliar por 7 (sete) dias, 
mesmo que não apresente qualquer sintoma relacionado 
ao COVID-19, devendo aguardar orientações da referida 
pasta. 

Art. 6º. Os Secretários Municipais poderão estabelecer 
atividades a serem exercidas no sistema de trabalho 
remoto, com a indicação dos prazos de execução e o 
acompanhamento das entregas.

Parágrafo Único - Considera-se trabalho remoto, o trabalho 
prestado remotamente por servidor público ocupante 
de cargo efetivo ou em comissão, com a utilização de 
recursos tecnológicos, fora das dependências físicas do 
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órgão ou da entidade de sua lotação, e cuja atividade, não 
constituindo por sua natureza trabalho externo, possa ter 
seus resultados efetivamente mensuráveis, com efeitos 
jurídicos equiparados àqueles da atuação presencial, nos 
termos deste Decreto.

Art. 7º. Fica suspenso o atendimento de consultas e exames 
eletivos laboratoriais em todas as unidades próprias da 
Rede Municipal de Saúde, excetuando os casos de urgência 
e emergência, com efeito a contar de 02 de junho de 2020.

Art. 8º. Ficam suspensos das suas atividades laborais, 
no período de 02 a 30 de junho de 2020, os servidores de 
Apoio Administrativo e de Apoio Operacional e Logístico das 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, ficando a 
titular da referida pasta autorizada, se necessário, elaborar 
escalas especiais. 

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

Art. 9º. Autoriza-se às Secretarias Municipais a editar 
portarias necessárias ao cumprimento do teor deste decreto.

Art. 10. A Secretaria Municipal de Administração é o órgão 
responsável por cumprir e fazer cumprir as medidas internas 
administrativas deste Decreto.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 01 de junho de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO-E Nº 705, DE 01 DE JUNHO DE 2020.

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto – E nº 672/2020 que declarou 
Calamidade Pública no Município de Marataízes em razão 
do Estado de Pandemia causado pelo CORONAVÍRUS 
(COVID – 19);

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

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

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

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

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

DECRETA:

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

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

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

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 01 de junho de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO - E Nº 706, DE 01 DE JUNHO 2020.

RETIFICA PARÁGRAFOS DO ARTIGO 4º DO DECRETO-E 
Nº 697/2020.

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 os §§ 1° e 5º do Art. 4º do Decreto-E 
nº 697, de 15 de maio de 2020, que dispôs sobre a adoção 
de medidas restritivas e obrigatórias de isolamento 
social, visando o enfrentamento, controle e contenção 
da pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19), no 
município de Marataízes, e deu outras providências, 
passando a viger com a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)

§ 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, açougues e casas de 
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carne, peixarias 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), 
as empresas e prestadores de serviços da construção civil, 
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.
..............................................................................................

§ 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 (07h às 19h), empresas 
e prestadores de serviços da construção civil ( 07 às 17h), 
agências de casas lotéricas (08 às 18h), supermercados, 
minimercados, açougues e casas de carne, peixarias 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).

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

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 01 de junho de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA SEMASHT Nº 017, DE 03 DE ABRIL 
DE 2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO Nºs 
323/2020 e 324/2020, 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 
9.040 de 11 de março de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor PLESLEY PEREIRA MARVILA, 
matrícula funcional sob o nº 111495, como fiscal das 
Autorizações de Fornecimento nºs 323/2020, e 324/2020, 
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, 03 de abril de 2020.

GRACIELLI CURCIO DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

 Habitação e Trabalho

PORTARIA SEMASHT Nº 018, DE 03 DE ABRIL 
DE 2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO 
Nºs 312/2020, 313/2020 e 324/2020, TENDO COMO 
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 
9.040 de 11 de março de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor PLESLEY PEREIRA MARVILA, 
matrícula funcional sob o nº 111495, como fiscal das 
Autorizações de Fornecimento nºs 312/2020, 313/2020 e 
314/2020, 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 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:
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§ 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, 03 de abril de 2020.

GRACIELLI CURCIO DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

 Habitação e Trabalho

PORTARIA SEMASHT Nº 019, DE 03 DE ABRIL 
DE 2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 
303/2020, TENDO COMO CONTRATADA A EMPRESA 
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI 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 
9.040 de 11 de março de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor PLESLEY PEREIRA MARVILA, 
matrícula funcional sob o nº 111495, como fiscal da 
Autorização de Fornecimento nº 303/2020, proveniente do 
Pregão Presencial nº 012/2019 – ARP Nº 062/2019, onde 
a Prefeitura Municipal de Marataízes é a contratante e a 
empresa Maratimba Utilidades Eireli Me é a contratada;

Art. 2º – O fiscal nomeado será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos pelo servidor BRUNO 
BORGES, 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, retroagindo 
seus efeitos à 24/03/2020.

Marataízes – ES, 03 de abril de 2020.

GRACIELLI CURCIO DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

 Habitação e Trabalho

PORTARIA SEMASHT Nº 020, DE 03 DE ABRIL 
DE 2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 
339/2020, TENDO COMO CONTRATADA A EMPRESA 
C.L COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, 
CUJO OBJETO É “AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
ELETROELETRÔNICO”.

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 
9.040 de 11 de março de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora SHAYENNE BATISTA 
FERREIRA, matrícula funcional sob o nº 10946801, 
como fiscal da Autorização de Fornecimento nº 339/2020, 
proveniente do Pregão Presencial nº 062/2019 – ARP Nº 
200/2019, onde a Prefeitura Municipal de Marataízes é a 
contratante e a empresa C.L Costa Comércio 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, 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 
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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, retroagindo 
seus efeitos a 01/04/2020.

Marataízes – ES, 03 de abril de 2020.

GRACIELLI CURCIO DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

 Habitação e Trabalho

PORTARIA SEMASHT Nº 021, DE 03 DE ABRIL 
DE 2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 
300/2020, TENDO COMO CONTRATADA A EMPRESA 
C.R. BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREEN. 
LTDA, 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 
9.040 de 11 de março de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor ANDRÉ DA SILVA DUARTE, 
matrícula funcional sob o nº 101956, como fiscal da 
Autorização de Fornecimento nº 300/2020, proveniente do 
Pregão Presencial nº 012/2019 – ARP Nº 058/2020, onde 
a Prefeitura Municipal de Marataízes é a contratante e a 
empresa C.R. Bicalho Comercio Atacadista e Empreen. 
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 
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 a 27/03/2020.

Marataízes – ES, 03 de abril de 2020.

GRACIELLI CURCIO DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

 Habitação e Trabalho

PORTARIA SEMASHT Nº 022, DE 03 DE ABRIL 
DE 2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 
301/2020, TENDO COMO CONTRATADA A EMPRESA 
M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO, 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 
9.040 de 11 de março de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor PLESLEY PEREIRA MARVILA, 
matrícula funcional sob o nº 111495, como fiscal da 
Autorização de Fornecimento nº 301/2020, proveniente do 
Pregão Presencial nº 012/2019 – ARP Nº 061/2020, 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 BRUNO 
BORGES, 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.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 3011                         MARATAÍZES - ES - 01 de junho de 2020 - Página 7

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo 
seus efeitos a 24/03/2020.

Marataízes – ES, 03 de abril de 2020.

GRACIELLI CURCIO DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

 Habitação e Trabalho

PORTARIA SEMASHT Nº 023, DE 03 DE ABRIL 
DE 2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DAS AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 
302/2020, TENDO COMO CONTRATADA A EMPRESA 
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP, 
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 
9.040 de 11 de março de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor PLESLEY PEREIRA MARVILA, 
matrícula funcional sob o nº 110562, como fiscal da 
Autorização de Fornecimento nº 302/2020, proveniente 
do Pregão Presencial nº 012/2019 – ARP Nº 059/2019, 
onde a Prefeitura Municipal de Marataízes é a contratante 
e a empresa Cescopel Atacado Distribuidor Ltda Epp é a 
contratada;

Art. 2º – O fiscal nomeado será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos pelo servidor BRUNO 
BORGES, 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, retroagindo 
seus efeitos a 24/03/2020.

Marataízes – ES, 03 de abril de 2020.

GRACIELLI CURCIO DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

 Habitação e Trabalho

PORTARIA SEMASHT Nº 024, DE 30 DE ABRIL 
DE 2020

NOMEIA SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO 
FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 
388/2020, TENDO COMO CONTRATADA A EMPRESA 
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME, CUJO 
OBJETO É “AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO”.

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 
9.040 de 11 de março de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor PLESLEY PEREIRA MARVILA, 
matrícula funcional sob o nº 110562, como fiscal da 
Autorização de Fornecimento nº 388/2020, proveniente do 
Pregão Presencial nº 022/2019 – ARP Nº 095/2019, onde 
a Prefeitura Municipal de Marataízes é a contratante e a 
empresa Distribuidora Santa Paula Ltda Me é a contratada;

Art. 2º – O fiscal nomeado será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos pelo servidor BRUNO 
BORGES, 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, 30 de abril de 2020.

GRACIELLI CURCIO DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

 Habitação e Trabalho
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
MUNICIPAL

PORTARIAS

PORTARIA N° 039/2020.

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DE CESSÃO DE 
SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Marataízes, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
conferem o artigo 81, inciso XIV da Lei Orgânica Municipal e 
artigos 4°, 12 e 277 da Lei n° 53/97, e...

Considerando que SANDRA DE SOUZA ROSA, servidora 
do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Marataízes, 
matrícula sob nº 1939, foi cedida a este Poder Legislativo, 
através do termo de cessão de servidor, firmado em 
03/07/2019, e pela Portaria nº 035, de 03/07/2019, baixada 
pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;

Considerando a previsão de revogação da cessão, a 
qualquer tempo, seja por iniciativa do cedente, seja por 
iniciativa do cessionário, sem direito a qualquer indenização 
a favor da servidora cedida, nos termos do contido no item 
5.1 do instrumento de cessão;

Considerando que a servidora cedida foi nomeada ao 
cargo comissionado de Assessor Jurídico Administrativo 
da Câmara Municipal, através da Portaria nº 101, de 03 de 
julho de 2019.  

RESOLVE:

Art. 1º. Fica REVOGADA a cessão da servidora pública 
municipal SANDRA DE SOUZA ROSA, detentora do 
cargo efetivo de Agente de Atendimento ao Público, cedida 
à Câmara Municipal de Marataízes, para ocupar o cargo 
comissionado de Assessor Jurídico Administrativo, através 
da Portaria nº 101, a partir de 03/07/2019, e conforme 
disposições estabelecidas no processo administrativo nº 
22463/2019 (protocolo da PMM).

Art. 2º. Em razão da revogação de que trata no artigo 
anterior, a referida servidora deverá retornar aos quadros 
funcionais da Prefeitura Municipal de Marataízes no dia 
01/06/2020, devendo apresentar-se ao Departamento de 
Recursos Humanos, para os procedimentos cabíveis.   

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor no dia 01/06/2020, 
revogadas as disposições em contrário, especialmente a 
Portaria nº 101/2019.

Registre-se  Publique-se Cumpra-se 

Marataízes-ES, 30 de maio de 2020.

ERIMAR DA SILVA LESQUEVES
Presidente da C.M.M 

Biênio 2019/2020


