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

DECRETOS

DECRETO-E Nº 721, DE 30 DE JULHO 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 agosto 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, 30 de julho de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal  

DECRETO - E Nº 722, DE 30 DE JULHO 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,
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DECRETA:

Art. 1º - Ficam PRORROGADOS os efeitos do Decreto 
– E nº 704, de 01 de junho de 2020, que dispôs sobre 
a adoção de medidas internas administrativas, no âmbito 
dos órgãos Públicos Municipais, para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do Covid-19, e 
deu outras providências, para 31 de agosto de 2020, até às 
23:59 horas.

Art. 2º - O art. 3º do Decreto – E nº 704, de 01 de junho de 
2020, passa a viger com a redação seguinte: 

“Art. 3º. Os órgãos públicos municipais 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.

§ 1º. Cada gestor das Secretarias Municipais deverá adotar 
um sistema de trabalho que não prejudique os serviços 
públicos e nem o andamento dos trabalhos internos, ficando 
o mesmo responsável pelo bom funcionamento do órgão, 
o cumprimento das metas de trabalho, os prazos a serem 
atendidos internamente e externamente e de todas as ações 
voltadas ao bom atendimento ao cidadão.

§ 2º. Em caso de necessidade de serviço, o gestor da pasta 
poderá, a qualquer tempo, solicitar ao servidor a presença 
contínua até a finalização dos trabalhos que originaram a 
referida solicitação.

§ 3º. É de responsabilidade do gestor da pasta cumprir e fazer 
cumprir todas as medidas estabelecidas para o controle e 
a prevenção da COVID-19 no que se refere aos servidores 
com trabalhos presenciais, bem como nos atendimentos 
presenciais ao cidadão, se porventura ocorrer. 

§ 4º. O funcionamento 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. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 30 de julho de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 

PORTARIAS

PORTARIA Nº 043/2020 DE 22 DE JULHO DE 
2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a 
LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS TRACIONADO 

COM IMPLEMENTOS, objeto do Contrato 078/2020 e dá 
outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso de 
suas atribuições legais, considerando a celebração do 
Contrato nº 078/2020 e Pregão Presencial nº 042/2019, para 
LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS TRACIONADO 
COM IMPLEMENTOS.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar o servidor Ralph Ramos Pereira Júnior, nº 
funcional 111303 -CREA-ES 0045493/D, para acompanhar 
e fiscalizar a execução do serviço do respectivo contrato nº 
078/2020 no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é a 
Contratante e a empresa HAF CONSTRUTORA LTDA – ME 
é a Contratada e que, será substituído em suas ausências 
e em seus impedimentos, pelo servidor Giusepe Mozer 
Marchiore, 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 das obras, 
verificando o cumprimento referente ao objeto do contrato 
e vedando a realização de serviços diversos aqueles 
efetivamente contratados;
b) Acompanhar o andamento da Obra, 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) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e 
canteiro de serviços apresentados pela contratada no início 
dos trabalhos;
h) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma 
detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela 
contratada no início dos trabalhos;
i) Promover reuniões periódicas no canteiro da obra para 
análise e discussão sobre o andamento dos serviços, 
esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento 
do contrato;
j) 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;
k) 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 
de projeto;
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l) 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;
m) Durante a visitação às obras, percorrer todas as 
instalações, tendo sempre em mãos cópias de todos os 
projetos, especificações, contrato e bloco de anotações 
para posterior preenchimento do diário de obras;
n) A cada visita, o fiscal deverá observar, além da qualidade 
dos serviços executados, o contingente de trabalhadores, 
a disponibilidade de material e equipamentos a sequência 
correta das etapas, o cumprimento do cronograma e a 
obediência às orientações anotadas no diário de obras;
o) Preparar as medições de acordo com o serviço executado 
e em conformidade com o cronograma físico-financeiro;
p) Em cada medição emitir o atestado de recebimento 
provisório;
q) 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

ERRATA

ERRATA

Na publicação dos RESULTADOS - CADASTRO 
MUNICIPAL DE CULTURA, da modalidade CADASTRO 
INDIVIDUAL, publicado no Diário Oficial Complementar de 
27 de julho de 2020, Nº 3052. 

ONDE SE LÊ:

(...) Arinaldo Teixeira Morais 007. ***.***- 82

LEIA-SE:

(...) Arinaldo Teixeira Morais 007. ***.***- 28

Marataízes, 30 de julho de 2020.

SARA MEZINI COSTA
Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 

Histórico

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO 26/2020 DE 31 DE JULHO DE 2020

O Conselho Municipal de Saúde de Marataízes, Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 

Federal n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, bem como 
com as prerrogativas de seu Regimento Interno, publicado 
no Diário Oficial do Município n.º 2565, e consoante com a 
Lei Municipal N.°1038/2007, de 19 de janeiro de 2007. 

Considerando o contido no Decreto -N nº2.640 que contem 
instruções Normativas de competência da Secretaria 
Municipal de Saúde, inclusas na instrução Normativa SSP 
Nº 001/2020, que dispõe sobre orientações e procedimentos 
para o funcionamento, o controle, e a dispensação de 
medicamentos e a distribuição de materiais Medico-Clinico;

Considerando a leitura, explanações, analise do contido no 
referido Decreto e instrução Normativa;

 Considerando que não existiram nenhuma impugnação ou 
protesto sobre o contido no referido Decreto.

RESOLVE:

Art. 1° – APROVAR por Unanimidade, o contido no 
Decreto -N nº2.640 que contem instruções Normativas de 
competência da Secretaria Municipal de Saúde, inclusas na 
instrução Normativa SSP Nº 001/2020, que dispõe sobre 
orientações e procedimentos para o funcionamento, o 
controle, e a dispensação de medicamentos e a distribuição 
de materiais Medico-Clinico;

Art. 2º  – Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Marataízes – ES, 31 de Julho  de 2020

Marco Cesar Nunes de Mendonça 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de 

Marataízes

RESOLUÇÃO 27/2020 DE 31 DE JULHO DE 2020

O Conselho Municipal de Saúde de Marataízes, Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 
Federal n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, bem como 
com as prerrogativas de seu Regimento Interno, publicado 
no Diário Oficial do Município n.º 2565, e consoante com a 
Lei Municipal N.°1038/2007, de 19 de janeiro de 2007. 

Considerando o contido no ofício  SEMUS/GS Nº 117/2020, 
assinado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde referente 
a proposta de Modificações no Plano Municipal de Saúde 
2018-2021 e na Programação Anual de Saúde-PAS/2020, 
devido à necessidade de adequar os instrumentos á 
realidade da pandemia de COVID-19.

Considerando a leitura, explanações, analise do contido no 
ofício citado acima;

 Considerando que não existiram nenhuma impugnação ou 
protesto sobre o contido na proposta de modificações no 
Plano Municipal de Saúde 2018-2021 e na Programação 
Anual de Saúde-PAS/2020, devido à necessidade de 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 3057                          MARATAÍZES - ES - 31 de julho de 2020 - Página 4

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

WAGNER RAMOS DA COSTA
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

adequar os instrumentos á realidade da pandemia de 
COVID-19.

RESOLVE:

Art. 1° – APROVAR por Unanimidade, o contido no ofício  
SEMUS/GS Nº 117/2020, assinado pelo Sr. Secretário 
Municipal de Saúde, referente a Proposta de Modificações 
no Plano Municipal de Saúde 2018-2021 e na Programação 
Anual de Saúde-PAS/2020, devido à necessidade de 
adequar os instrumentos á realidade da pandemia de 
COVID-19.

Art. 2º  – Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Marataízes – ES, 31 de Julho  de 2020

Marco Cesar Nunes de Mendonça 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de 

Marataízes

RESOLUÇÃO 28/2020 DE 31 DE JULHO DE 2020

O Conselho Municipal de Saúde de Marataízes, Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 
Federal n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, bem como 
com as prerrogativas de seu Regimento Interno, publicado 
no Diário Oficial do Município n.º 2565, e consoante com a 
Lei Municipal N.°1038/2007, de 19 de janeiro de 2007. 

Considerando a análise da Portaria Nº 201 de 14 de Julho 
de 2020, referente ao protocolo de uso e dispensação 
dos medicamentos Cloroquina e Hidroxicloroquina para 
tratamento de Corona Vírus “COVID-19” no Município de 
Marataízes; 

Considerando a leitura, explanações, analise do contido na 
portaria  citado acima;

RESOLVE:

Art. 1° – APROVAR por Unanimidade, o contido no referido 
protocolo realçando a necessidade da prescrição Médica 
para o tratamento de COVID-19, no sistema E-SUS/VS. 
A dispensação das referidas medicações será feita na 
Farmácia Básica Municipal, mediante o receituário médico, 
cartão da Família, cartão do SUS e a primeira via do Termo 
de Ciência e Consentimento devidamente assinado e 
carimbado pelo médico prescritor.

Art. 2º  – Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Marataízes – ES, 31 de Julho  de 2020

Marco Cesar Nunes de Mendonça 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de 

Marataízes


