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

DECRETOS

DECRETO – P Nº 9.208, DE 20 DE AGOSTO DE 
2020.

DECLARA VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Constituição Federal, Constituição do Estado do 
Espírito Santo e a Lei Orgânica Municipal e o disposto na 
Lei Municipal Nº 053, de 09 de outubro de 1997, e ainda nos 
termos do processo nº 14549/2020,

D E C R E T A: 

Art. 1º – Fica declarada vacância do cargo efetivo de Agente 
de Serviços Administrativo, provido pela servidora CASSIA 
PINHEIRO DE ALCANTARA, matrícula nº 105327-01, em 
virtude de seu falecimento, ocorrido em 19 de abril de 2020. 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de abril de 2020, 
revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito 
Marataízes/ES, 20 de agosto de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO – P Nº 9.209, DE 20 DE AGOSTO DE 
2020.

DECLARA VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Constituição Federal, Constituição do Estado do 
Espírito Santo e a Lei Orgânica Municipal e o disposto na 
Lei Municipal Nº 053, de 09 de outubro de 1997, e ainda nos 
termos do processo nº 18767/2020,

D E C R E T A: 

Art. 1º – Fica declarada vacância do cargo efetivo de 

Professor MAPA, provido pela servidora GERUSA ALVES 
BETTCHER CORDEIRO, matrícula nº 111239-01, em 
virtude de seu falecimento, ocorrido em 23 de junho de 
2020. 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de junho de 2020, 
revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito 
Marataízes/ES, 20 de agosto de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO – P Nº 9.210, DE 20 DE AGOSTO DE 
2020.

DECLARA VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Constituição Federal, Constituição do Estado do 
Espírito Santo e a Lei Orgânica Municipal e o disposto na 
Lei Municipal Nº 053, de 09 de outubro de 1997, e ainda nos 
termos do processo nº 22913/2020,

D E C R E T A: 

Art. 1º – Fica declarada vacância do cargo efetivo de 
Zelador de Cemitério, provido pelo servidor CARLITO 
ALVES MOREIRA DOS SANTOS, matrícula nº 2043-01, 
em virtude de seu falecimento, ocorrido em 04 de agosto 
de 2020. 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de agosto de 
2020, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito 
Marataízes/ES, 20 de agosto de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO - P Nº 9.211, DE 21 DE AGOSTO DE 
2020.

EXONERA, SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO 
COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município;

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerado, GEDSON BARRETO DE VICTA 
RODRIGUES, do cargo comissionado de PROCURADOR 
GERAL, símbolo CC-PGM-01, lotado na Procuradoria Geral 
do Município.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos a partir de 22 de agosto de 2020, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 21 de agosto de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

DECRETO - P Nº 9.212, DE 21 DE AGOSTO DE 
2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR 
COMISSIONADO E DA 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;

RESOLVE:

Art. 1º – Fica nomeada, CYNTIA DAMASCENO PETERLE, 
para o cargo comissionado de PROCURADOR GERAL, 
símbolo CC-PGM-01, lotada na Procuradoria Geral do 
Município.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos a partir do dia 22 de agosto de 
2020, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito 
Marataízes/ES, 21 de agosto de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

DECRETO - P Nº 9.213, DE 21 DE AGOSTO DE 
2020.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DE 
SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO 
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica Municipal; 

DECRETA:

Art. 1° - Ficam exonerados os servidores ocupantes de 
cargos em comissão, abaixo relacionados: 

NOME CARGO EM COMISSÃO SIMBOLO LOTAÇÃO

MARCO CESAR NUNES DE 
MENDONÇA

SUPERINTENDÊNCIA E 
JUDICIALIZAÇÃO CONTROLE 
DE ESTOQUE E PATRIMÔNIO

CC2 SEMUS

AMANDA JABOUR DIRETORIA DE ATENÇÃO 
PRIMÁRIA EM SAÚDE CC3 SEMUS

ARIEL SILVA DA SILVA DIRETORIA DO CRAS CC3 SEMUS

MONICA ROCHA DA SILVA
CHEFIA DE SETOR DE 

APOIO PEDAGÓGICO E 
ATENDIMENTO SOCIAL

CC5 SEMUS

ELAINE VANDA DE ALMEIDA
DIRETORIA DE CONTROLE 

DE PROCESSOS E 
DESBUROCRATIZAÇÃO

CC3 SEMUS

PAULA JORDEM ALMANÇA
DIRETORIA DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO 
EDUCACIONAL

CC3 SEMED

 Art. 2° - Ficam nomeados os servidores para ocupar cargos 
em comissão, conforme abaixo relacionados:

NOME CARGO EM COMISSÃO SIMBOLO LOTAÇÃO

MARCO CESAR NUNES DE 
MENDONÇA

GERÊNCIA DE 
OPERACIONALIZAÇÃO E 

CONTROLE
CC-GGA SEMUS

AMANDA JABOUR
DIRETORIA DO 

AGENCIA MUNCIPAL DE 
AGENDAMENTOS - AMA

CC3 SEMUS

ARIEL SILVA DA SILVA DIRETORIA DE MANUNTENÇÃO 
E SERVIÇOS GERAIS CC3 SEMUS

MONICA ROCHA DA SILVA
DIRETORIA DE 

ADMINISTRAÇÃO GERAL E 
SERVIÇOS

CC3 SEMUS

ELAINE VANDA DE ALMEIDA
SUPERINTENDÊNCIA E 

JUDICIALIZAÇÃO CONTROLE 
DE ESTOQUE E PATRIMÔNIO

CC2 SEMUS

PAULA JORDEM ALMANÇA SUPERINTENDÊNCIA 
EDUCAÇÃO BÁSICA CC2 SEMED

TATIANA DE SOUZA SANTOS
DIRETORIA DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO 
EDUCACIONAL

CC3 SEMED

BRENDA LINHAUS SANTOS
DIRETORIA DO CENTRO DE 
ESPECIALIDADES MÉDICAS 

MUNICIPAL - CEMM
CC3 SEMUS

DAYVISON DE SOUZA 
CABRAL

CHEFIA SETOR DE CONTROLE 
ADMINISTRATIVO CC5 SEMSUR

THAIS MARIA DE BARROS
CHEFIA DE SETOR DE APOIO 

PEDAGÓGICO E ATENDIMENTO 
SOCIAL

CC5 SEMED

JULIANA FERNANDES 
MARVILA DIRETORIA DO CRAS CC3 SEMASTH

MARCO ANTONIO DOS 
SANTOS OLIVEIRA

DIRETORIA DE AUDITORIA E 
EXECUÇÃO DE OBRAS CC3 SEPLADES

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

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 21 de agosto de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

DECRETO -  P Nº 9.214, DE 21 AGOSTO DE 2020.

TORNA SEM EFEITO DECRETO P Nº 9.203/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE: 

Art. 1º – TORNAR SEM EFEITO o Decreto P nº 9.203, de 14 
de agosto de 2020, que exonerou o Sr. RAMON MARTINS 
DE SOUZA, do cargo comissionado de DIRETORIA 
DE ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE 
INFRAESTRUTURA, símbolo CC3, lotado na Secretaria 
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Municipal de Obras e Urbanismo.

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

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 21 de agosto de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 

PORTARIAS

PORTARIA Nº 044/2020 DE 17 DE AGOSTO DE 
2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a OBRA 
DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E CONSTRUÇÃO DE 
RAMPA NA LOCALIDADE DO PONTAL, objeto do Contrato 
193/2020 e dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso de 
suas atribuições legais, considerando a celebração do 
Contrato Nº 193/2020 e Convite 003/2020, para OBRA 
DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E CONSTRUÇÃO DE 
RAMPA NA LOCALIDADE DO PONTAL.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º Designar o servidor Eliézer Pedrosa de Almeida, 
CREA 83174/D, nº funcional 104640, para acompanhar 
e fiscalizar a execução da obra do respectivo contrato nº 
193/2020 no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é 
a Contratante e a empresa BENEVIDES CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA - ME  é a Contratada e que, será 
substituído em suas ausências e em seus impedimentos, 
pelo servidor Wesley Nunes Paiva, CREA-ES 037771/D, nº 
funcional 104746.

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 serviço 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;
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 seqüência 
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.

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

Art. 5° - Fica revogada a Portaria N°041/2020 de 01 de 
Julho de 2020.

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº045/2020 DE 17 DE AGOSTO DE 
2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato administrativo nº 193/2020 referente a OBRA 
DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E CONSTRUÇÃO DE 
RAMPA NA LOCALIDADE DO PONTAL, objeto do Contrato 
193/2020 e dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, 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 193/2020, para a OBRA 
DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E CONSTRUÇÃO DE 
RAMPA NA LOCALIDADE DO PONTAL por meio da Convite 
nº 003/2020.
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R E S O L V E: 

Art. 1º - Designar o servidor Eliézer Pedrosa de Almeida, 
CREA 83174/D, nº funcional 104640, para acompanhar 
e fiscalizar a execução do objeto constante no contrato 
administrativo nº 193/2020, no qual a Prefeitura Municipal 
de Marataízes é a Contratante e que, será substituído em 
suas ausências e em seus impedimentos, pelo servidor 
Wesley Nunes Paiva, CREA-ES 037771/D, nº funcional 
104746.

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, 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 nesta data.

Art. 5° - Fica revogada a Portaria N°042/2020 de 01 de 
Julho de 2020.

REGISTRE-SE        PUBLIQUE-SE      CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº 046/2020 DE 17 DE AGOSTO DE 
2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA VITÓRIA- MARATAÍZES, 
objeto do Contrato 207/2019 e dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso 
de suas atribuições legais, considerando a celebração 
do Contrato Nº207/2019 e Concorrência 012/2019, para        
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA VITÓRIA- MARATAÍZES.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar o servidor Eliézer Pedrosa de Almeida, 
CREA 83174/D, nº funcional 104640, para acompanhar 
e fiscalizar a execução da obra do respectivo contrato nº 
207/2019 no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é 
a Contratante e a empresa CONSTRUTORA MARVILA 
LTDA ME é a Contratada e que, será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos, pelo servidor Wesley 
Nunes Paiva, nº funcional 104746– CREA-ES 037771/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 serviço 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;
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 seqüência 
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.
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Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 5° - Fica revogada a Portaria N°080/2019 de 11 de 
Outubro de 2019.

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº047/2020 DE 17 DE AGOSTO DE 
2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato administrativo nº 207/2019 referente a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA VITÓRIA- MARATAÍZES e 
dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, 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 207/2019, para 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA VITÓRIA- MARATAÍZES 
por meio da Concorrência nº 012/2019

R E S O L V E: 

Art. 1º - Designar o servidor Eliézer Pedrosa de Almeida, 
CREA 83174/D, nº funcional 104640, para acompanhar 
e fiscalizar a execução do objeto constante no contrato 
administrativo nº 207/2019, no qual a Prefeitura Municipal 
de Marataízes é a Contratante e que, será substituído em, 
suas ausências e em seus impedimentos, pelo servidor 
Wesley Nunes Paiva, CREA-ES 037771/D, nº funcional 
104746.

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, 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 nesta data.

Art. 5° - Fica revogada a Portaria N°079/2019 de 11 de 
Outubro de 2019.

REGISTRE-SE        PUBLIQUE-SE      CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº 048/2020 DE 17 DE AGOSTO DE 
2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a OBRA 
DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA 
LOCALIDADE DE PRAIA DOS CAÇÕES- MARATAÍZES, 
objeto do Contrato 174/2019 e dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso de 
suas atribuições legais, considerando a celebração do 
Contrato Nº174/2019 e Tomada de Preços 010/2019, para   
OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA 
LOCALIDADE DE PRAIA DOS CAÇÕES- MARATAÍZES.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º -  Designar o servidor Giusepe Mozer Marchiore, 
CREA-ES 37812/D, nº funcional 109528, para acompanhar 
e fiscalizar a execução da obra do respectivo contrato nº 
174/2019 no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é 
a Contratante e a empresa CONSTRUTORA MARVILA 
LTDA ME é a Contratada e que, será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos, pelo servidor Wesley 
Nunes Paiva, nº funcional 104746– CREA-ES 037771/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 serviço 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 seqüência 
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.

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

Art. 5° - Fica revogada a Portaria N°059/2019 de 11 de 
Setembro de 2019.

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº049/2019 DE 17 DE AGOSTO DE 
2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato administrativo nº 174/2019 referente a OBRA 
DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA 
LOCALIDADE DE PRAIA DOS CAÇÕES- MARATAÍZES e 
dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, 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 174/2019, para a 
OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA 
LOCALIDADE DE PRAIA DOS CAÇÕES- MARATAÍZES 
por meio da Tomada de Preços nº 010/2019

R E S O L V E: 

Art. 1º -  Designar o servidor Giusepe Mozer Marchiore, 
CREA-ES 37812/D, nº funcional 109528, para acompanhar 
e fiscalizar a execução do objeto constante no contrato 
administrativo nº 174/2019, no qual a Prefeitura Municipal 
de Marataízes é a Contratante e que, será substituído em, 
suas ausências e em seus impedimentos, pelo servidor 
Wesley Nunes Paiva, CREA-ES 037771/D, nº funcional 
104746.

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, 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 nesta data.

Art. 5° - Fica revogada a Portaria N°060/2019 de 11 de 
Setembro de 2019.

REGISTRE-SE        PUBLIQUE-SE      CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº050/2020 DE 17 DE AGOSTO DE 
2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato administrativo nº 209/2019 referente a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO SANTA RITA II- 
MARATAÍZES e dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, 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 209/2019, para a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE 
RUAS NO BAIRRO SANTA RITA II- MARATAÍZES por meio 
da Concorrência nº 014/2019

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 do objeto constante no contrato 
administrativo nº 209/2019, no qual a Prefeitura Municipal 
de Marataízes é a Contratante e que, será substituído em, 
suas ausências e em seus impedimentos, pelo servidor 
Eliézer Pedrosa de Almeida, CREA 83174/D, nº funcional 
104640.

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, nos teII – 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;
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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.

Art. 5° - Fica revogada a Portaria 081/2019 de 11 de 
Outubro de 2019.

REGISTRE-SE        PUBLIQUE-SE      CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº 051/2020 DE 17 DE AGOSTO DE 
2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO SANTA RITA II- 
MARATAÍZES, objeto do Contrato 209/2019 e dá outras 
providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso 
de suas atribuições legais, considerando a celebração 
do Contrato Nº209/2019 e Concorrência 014/2019, para         
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO SANTA RITA II- 
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 
209/2019 no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é 
a Contratante e a empresa CONSTRUTORA MARVILA 
LTDA ME é a Contratada e que, será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos, pelo servidor Eliézer 
Pedrosa de Almeida, CREA 83174/D, nº funcional 104640.

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 serviço 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;
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 seqüência 
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.

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

Art. 5° - Fica revogada a Portaria N°082/2019 de 11 de 
Outubro de 2019.

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº052/2020 DE 17 DE AGOSTO DE 
2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato administrativo nº 240/2019 referente a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM, REDE 
DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO 
SANTA RITA I E DO BAIRRO CIDADE NOVA- MARATAÍZES 
e dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, 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 240/2019, para a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA DRENAGEM, REDE DE ESGOTO E 
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PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO SANTA RITA I E 
DO BAIRRO CIDADE NOVA- MARATAÍZES por meio da 
Concorrência nº 015/2019

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 do objeto constante no contrato 
administrativo nº 240/2019, no qual a Prefeitura Municipal 
de Marataízes é a Contratante e que, será substituído em, 
suas ausências e em seus impedimentos, Eliézer Pedrosa 
de Almeida, CREA 83174/D, nº funcional 104640.

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, 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 nesta data.

Art. 5° - Fica revogada a Portaria N°098/2019 de 30 de 
Dezembro de 2019.

REGISTRE-SE        PUBLIQUE-SE      CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº 053/2020 DE 17 DE AGOSTO DE 
2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM, REDE 
DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO 
SANTA RITA I E DO BAIRRO CIDADE NOVA- MARATAÍZES, 
objeto do Contrato 240/2019 e dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso 
de suas atribuições legais, considerando a celebração 
do Contrato Nº240/2019 e Concorrência 015/2019, para          
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM, REDE 
DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO 
SANTA RITA I E DO BAIRRO CIDADE NOVA- 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 
240/2019 no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é 

a Contratante e a empresa CONSTRUTORA MARVILA 
LTDA ME é a Contratada e que, será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos, pelo servidor Eliézer 
Pedrosa de Almeida, CREA 83174/D, nº funcional 104640.

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 serviço 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;
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 seqüência 
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.
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Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

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

Art. 5° - Fica revogada a Portaria N°099/2019 de 30 de 
Dezembro de 2019.

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº054/2020 DE 17 DE AGOSTO DE 
2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato administrativo nº 238/2019 referente 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM, 
REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO DA LOCALIDADE 
DE ALTO LAGOA FUNDA- MARATAÍZES e dá outras 
providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, 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 238/2019, para 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM, 
REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO DA LOCALIDADE 
DE ALTO LAGOA FUNDA- MARATAÍZES por meio da 
Concorrência nº 013/2019

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 do objeto constante no contrato 
administrativo nº 238/2019, no qual a Prefeitura Municipal 
de Marataízes é a Contratante e que, será substituído em, 
suas ausências e em seus impedimentos, pelo servidor 
Eliézer Pedrosa de Almeida, CREA 83174/D, nº funcional 
104640.

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, 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 nesta data.

Art. 5° - Fica revogada a Portaria N°096/2019 de 30 de 
Dezembro de 2019.

REGISTRE-SE        PUBLIQUE-SE      CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº 055/2020 DE 17 DE AGOSTO DE 
2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM, REDE 
DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO DA LOCALIDADE DE 
ALTO LAGOA FUNDA- MARATAÍZES, objeto do Contrato 
238/2019 e dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso 
de suas atribuições legais, considerando a celebração 
do Contrato Nº238/2019 e Concorrência 013/2019, para          
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM, REDE 
DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO DA LOCALIDADE DE 
ALTO LAGOA FUNDA- 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 238/2019 no 
qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante 
e a empresa MISSISSIPI EMPREENDIMENTOS LTDA é a 
Contratada e que, será substituído em suas ausências e 
em seus impedimentos, pelo servidor Eliézer Pedrosa de 
Almeida, CREA 83174/D, nº funcional 104640.

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 serviço 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;
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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;
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 seqüência 
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.

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

Art. 5° - Fica revogada a Portaria N°097/2019 de 30 de 
Dezembro de 2019.

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº 206 DE 21 DE AGOSTO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000171/2020 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

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

RESOLVE: 

Art. 1º – Nomear o servidor Sr. Davidson Malini de Castro, 
servidor desta secretaria, matriculado sob o nº 108975, 
como fiscal de Autorização de Fornecimento/Execução 
Nº 000171/2020, que tem como contratado a empresa 
EDUARDO FADINI SILVESTRE ME, e como objeto 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRÔNICOS, 
para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído 
em sua ausência e em seus impedimentos pelo Sr. Irlan 

Benevides da Conceição Melo, matriculado sob o nº 
111189, servidor desta municipalidade.

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá: 
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 207 DE 21 DE AGOSTO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000172/2020 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

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

RESOLVE: 

Art. 1º – Nomear o servidor Sr. Davidson Malini de Castro, 
servidor desta secretaria, matriculado sob o nº 108975, 
como fiscal de Autorização de Fornecimento/Execução 
Nº 000172/2020, que tem como contratado a empresa C L 
COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME, e como objeto 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRÔNICOS, 
para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído 
em sua ausência e em seus impedimentos pelo Sr. Irlan 
Benevides da Conceição Melo, matriculado sob o nº 
111189, servidor desta municipalidade.

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá: 
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
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ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 208 DE 21 DE AGOSTO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000173/2020 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

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

RESOLVE: 

Art. 1º – Nomear o servidor Sr. Davidson Malini de Castro, 
servidor desta secretaria, matriculado sob o nº 108975, 
como fiscal de Autorização de Fornecimento/Execução 
Nº 000173/2020, que tem como contratado a empresa TOP 
ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME, e como objeto 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRÔNICOS, 
para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído 
em sua ausência e em seus impedimentos pelo Sr. Irlan 
Benevides da Conceição Melo, matriculado sob o nº 
111189, servidor desta municipalidade.

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá: 
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 209 DE 21 DE AGOSTO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000174/2020 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ERALDO DUARTE SILVA 
JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, em face do 
DECRETO – Nº 8.410, DE 12 DE ABRIL DE 2018.

RESOLVE: 

Art. 1º – Nomear a servidora Sra. Maiane Krause 
Campostrini, matrícula funcional 104186, servidora desta 
secretaria, como fiscal de Autorização de Fornecimento/
Execução Nº 000174/2020, que tem como contratada a 
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA, e como 
objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - REMUME.

Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Sra. Monique 
Souza Lourenço, matrícula funcional 108679, servidora 
desta municipalidade.

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá: 
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 210 DE 21 DE AGOSTO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000175/2020 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
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O Secretário Municipal de Saúde ERALDO DUARTE SILVA 
JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, em face do 
DECRETO – Nº 8.410, DE 12 DE ABRIL DE 2018.

RESOLVE: 

Art. 1º – Nomear a servidora Sra. Maiane Krause 
Campostrini, matrícula funcional 104186, servidora 
desta secretaria, como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução Nº 000175/2020, que tem como 
contratada a COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES, e como objeto AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTO - REMUME.

Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Sra. Monique 
Souza Lourenço, matrícula funcional 108679, servidora 
desta municipalidade.

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá: 
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 211 DE 21 DE AGOSTO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000176/2020 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ERALDO DUARTE SILVA 
JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, em face do 
DECRETO – Nº 8.410, DE 12 DE ABRIL DE 2018.

RESOLVE: 

Art. 1º – Nomear a servidora Sra. Maiane Krause 
Campostrini, matrícula funcional 104186, servidora desta 
secretaria, como fiscal de Autorização de Fornecimento/
Execução Nº 000176/2020, que tem como contratada a 
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, e como objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - 
REMUME.

Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Sra. Monique 
Souza Lourenço, matrícula funcional 108679, servidora 
desta municipalidade.

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá: 
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 212 DE 21 DE AGOSTO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000177/2020 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ERALDO DUARTE SILVA 
JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, em face do 
DECRETO – Nº 8.410, DE 12 DE ABRIL DE 2018.

RESOLVE: 

Art. 1º – Nomear a servidora Sra. Maiane Krause 
Campostrini, matrícula funcional 104186, servidora desta 
secretaria, como fiscal de Autorização de Fornecimento/
Execução Nº 000177/2020, que tem como contratada a 
DROGAFONTE LTDA ME, e como objeto AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTO - REMUME.

Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Sra. Monique 
Souza Lourenço, matrícula funcional 108679, servidora 
desta municipalidade.

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá: 
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
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prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 213 DE 21 DE AGOSTO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000178/2020 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ERALDO DUARTE SILVA 
JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, em face do 
DECRETO – Nº 8.410, DE 12 DE ABRIL DE 2018.

RESOLVE: 

Art. 1º – Nomear a servidora Sra. Maiane Krause 
Campostrini, matrícula funcional 104186, servidora desta 
secretaria, como fiscal de Autorização de Fornecimento/
Execução Nº 000178/2020, que tem como contratada a 
GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA, e como objeto 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - REMUME.

Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Sra. Monique 
Souza Lourenço, matrícula funcional 108679, servidora 
desta municipalidade.

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá: 
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 214 DE 21 DE AGOSTO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000179/2020 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ERALDO DUARTE SILVA 
JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, em face do 
DECRETO – Nº 8.410, DE 12 DE ABRIL DE 2018.

RESOLVE: 

Art. 1º – Nomear a servidora Sra. Maiane Krause 
Campostrini, matrícula funcional 104186, servidora desta 
secretaria, como fiscal de Autorização de Fornecimento/
Execução Nº 000179/2020, que tem como contratada a 
HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, e como objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - 
REMUME.

Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Sra. Monique 
Souza Lourenço, matrícula funcional 108679, servidora 
desta municipalidade.

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá: 
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 
000505/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CONTRATADA: SANTOS COSTA COMERCIO LTDA ME
CERTAME: PREGÃO PRESENCIAL Nº 000017/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL 
E GÁS DE COZINHA E AQUISIÇÃO DE KIT INSTALAÇÃO 
DE GÁS DE COZINHA
VALOR: R$ 1.102,50
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL
DOTAÇÃO: 000016000001.0412200022.162.33903000000
.1530000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
PROTOCOLO: Nº. 049548/2020

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 003/2020

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo do Município 
de Marataízes, no uso de suas atribuições legais e em razão 
de não ter obtido êxito em localizar os contribuintes por via 
pessoal e envio de correspondência, após constatação de 
haver um imóvel em má estado de conservação que está 
sendo danoso aos vizinhos confrontantes, pedestres e 
veículos, NOTIFICA a contribuinte abaixo para realizar a 
recuperação ou promover a demolição da edificação nos 
lotes de sua propriedade, seja lote 01, 02, 17, e 18 da Quadra 
E no loteamento Joá, no prazo de 05 di as úteis, na forma do 
art. 65, § 1° da Lei Municipal n° 297/2000, contados a parti 
da publicação do presente edital, sob pena de aplicação de 
multa por infração, constante no título II, capítulo I, seção II 
da Lei n° 297/2000. 

ITEM INSC. 
IMOBILIÁRIA IPTU

PROPRIETÁRIO/POSSEIRO/TITULAR 
DE D. ÚTL CPF

01 01.01.564.0175.001 ELIANE DOS SANTOS SILVA 552.XXX.XXX-XX

Marataízes-ES, 21 de agosto de 2020.

RICARDO PEPE REIS 
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 004/2020

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo do Município 
de Marataízes, no uso de suas atribuições legais e em 
razão de não ter obtido êxito em localizar o contribuinte  por 
via pessoal e envio de correspondência, após constatação 
do não cumprimento do disposto no Art. 10 c/c art. 127, 
da Lei Municipal 297/2000 – (Código de Obras Municipal), 
NOTIFICA o contribuinte abaixo a realizar o fechamento de 
aberturas feitas em seu imóvel residencial a mesmo de 1,50 
m (um metro e cinquenta centímetros) da divisa e ainda a 
providenciar a devida licença municipal da construção de 
seu imóvel no endereço Rua Filemon Tenório s/n – Barra - 
Marataízes, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir 
da data de publicação do presente Edital, sob pena de 
aplicação de multa por infração, constante da Seção II, art. 

71 inciso III, da Lei Municipal anteriormente citada.

ITEM INSC. IMOBILIÁRIA 
IPTU PROPRIETÁRIO/POSSEIRO/TITULAR D. ÚTIL CPF

01 ----------------- PAULO VITOR BRANDÃO BATISTA 111.XXX.XXX-22

Marataízes-ES,  21 de agosto de 2020

RICARDO PEPE
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Secretário de Obras e Urbanismo do Município de 
Marataízes/ES, tendo em vista a não localização da Sra. 
ELZA CANCADO, portador do CPF N° 203.XXX.XXX-
53, proprietária do imóvel devidamente inscrito no Setor 
de Cadastro Imobiliário sob n° de Inscrição Fiscal n° 
01.01.051.0457.001, localizado na Rua Amador Sobrosa, 
227, bairro: Centro – Marataízes, nesta Cidade de 
Marataízes, e em razão de Infração cometida, fica a mesma 
NOTIFICADA da lavratura do Auto de Infração n° 022/2020, 
por infringência do artigo 31,  DA LEI MUNICIPAL 297/2000, 
No valor de R$701.68 (Setecentos e Um Reais e Sessenta 
e Oito Centavos).

Na forma da legislação vigente fica Vossa Senhoria, 
INTIMADA a comparecer à Prefeitura Municipal de 
Marataízes, em até 15 (quinze) dias a partir da publicação 
do presente edital para recolher aos cofres municipais o 
crédito acima discriminado ou para impugnar sua exigência 
de acordo com o artigo 1º da Lei 1.850/2016 que altera o 
artigo 88º da Lei 297/2000. Não havendo impugnação ou 
efetivação do recolhimento, o crédito fiscal, expresso em 
reais, será inscrito em Dívida Ativa.

Marataízes-ES, 21 de agosto de 2020.

RICARDO PEPE
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Secretário de Obras e Urbanismo do Município de 
Marataízes/ES, tendo em vista a não localização da 
Sra. ELZA CANCADO, portador do CPF N° 203.XXX.
XXX-53, proprietária do imóvel devidamente inscrito 
no Setor de Cadastro Imobiliário sob n° de Inscrição 
Fiscal n° 01.01.051.0457.001, localizado na Rua Amador 
Sobrosa, 227, bairro: Centro – Marataízes, nesta Cidade 
de Marataízes, e em razão de Infração cometida, fica a 
mesma NOTIFICADA da lavratura do Auto de Infração n° 
023/2020, por infringência do artigo 16 parágrafo IV,  DA LEI 
MUNICIPAL 1703/2014, No valor de R$900,00 (Novecentos 
Reais).

Na forma da legislação vigente fica Vossa Senhoria, 
INTIMADA a comparecer à Prefeitura Municipal de 
Marataízes, em até 15 (quinze) dias a partir da publicação 
do presente edital para recolher aos cofres municipais o 
crédito acima discriminado ou para impugnar sua exigência 
de acordo com o artigo 59 da Lei 1703/2014. Não havendo 
impugnação ou efetivação do recolhimento, o crédito fiscal, 
expresso em reais, será inscrito em Dívida Ativa.

Marataízes-ES, 21 de agosto de 2020.

RICARDO PEPE
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF 

 

AVENIDA RUBENS RANGEL, Nº 411 – CIDADE NOVA – CEP 29.345-000 – MARATAIZES – E.S. 

DECISÃO Nº 22/2020 
INTERESSADA: A. MENEZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
ME 

 
ASSUNTO: Impugnação a Notificação Preliminar nº 035/2020. 

 
Nº PROCESSO Nº DO AUTO DE INFRAÇÃO DATA DO JULGAMENTO 
06852/2020 -------- 12/08/2020 

DECISÃO 
Vistos, relatado e discutido os autos do processo sob número 06852/2020, 
em que é encaminhado a Notificação Preliminar nº 035/2020, referente à 
infração as disposições da Lei nº 1703/2014. RESOLVE esta Junta de 
Impugnação Fiscal – JIF, DEFERIR e PRORROGAR A NOTIFICAÇÃO SOB 
Nº 035/2020 por mais vinte (20) dias contados a partir da ciência do 
contribuinte, seja por AR ou por publicação no Diário Oficial do Município, 
nos termos do voto da Relatora. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

INTIMAÇÃO 
Na forma da Legislação de Limpeza Urbana Municipal vigente, fica(m) 
Vossa(s) Senhoria(s) intimado(s) a cumprir a decisão acima proferida, no 
prazo de 30 (trinta) dias ou dela recorrer ao Conselho Municipal de Recursos 
Fiscais, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de sua ciência, 
conforme disposto no Art. 59,§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º da Lei 1.703/2014. 

 
 

__________________ 
Kellen Batista Santos 

Relatora 
 

 
 

__________________ 
Wesley Nunes Paiva 

Membro 

 
 

___________________ 
Rodrigo Luiz Torres Silva 

Presidente 

          

JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 3072                          MARATAÍZES - ES - 21 de agosto de 2020 - Página 16

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF 

 

AVENIDA RUBENS RANGEL, Nº 411 – CIDADE NOVA – CEP 29.345-000 – MARATAIZES – E.S. 

DECISÃO Nº 023/2020 
INTERESSADO: ÁLVARO DE SOUZA TEIXEIRA 

 
ASSUNTO: Impugnação a Notificação Preliminar nº 017/2020. 

 
Nº PROCESSO Nº DO AUTO DE INFRAÇÃO DATA DO JULGAMENTO 
01861/2020 ---------- 12/08/2020 

DECISÃO 
Vistos, relatado e discutido o auto do processo de número 01861/2020, em 
que  ÁLVARO DE SOUZA TEIXEIRA Impugna a Notificação Preliminar nº 
017/2020. RESOLVE esta Junta de Impugnação Fiscal – JIF, DEFERIR e 
PRORROGAR A NOTIFICAÇÃO SOB Nº 017/2020 por mais trinta (30) dias 
contados a partir da ciência do contribuinte, seja por AR ou por publicação 
no Diário Oficial do Município, nos termos do voto do Relator. 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
........................... 

INTIMAÇÃO 
Na forma da Legislação de Obras Municipal vigente, fica(m) Vossa(s) 
Senhoria(s) intimado(s) a cumprir a decisão acima proferida ou dela recorrer 
ao Conselho Municipal de Recursos Fiscais, no prazo de 15 (quinze) dias 
contados da data de sua ciência, conforme disposto no Art. 89 da Lei 
1.850/2016 que altera a Lei 297/2000. 
 

 
 

__________________ 
Daniel Martins 

Fernandes 
Relator 

 

 
 

__________________ 
Marcos Rogélio 

Fernandes Louzada 
Membro 

 
 

___________________ 
Rodrigo Luiz Torres Silva 

Presidente 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF 

 

AVENIDA RUBENS RANGEL, Nº 411 – CIDADE NOVA – CEP 29.345-000 – MARATAIZES – E.S. 

DECISÃO Nº 024/2020 
INTERESSADO: VALTER LUIS DOS SANTOS 

 
ASSUNTO: Impugnação a Decisão da Junta nº 11/2020. 

 
Nº PROCESSO Nº DO AUTO DE INFRAÇÃO DATA DO JULGAMENTO 
020467/2020 ---------- 12/08/2020 

DECISÃO 
Vistos, relatado e discutido o auto do processo de número 020467/2020, em 
que VALTER LUIS DOS SANTOS Impugna a Decisão da Junta nº 11/2020. 
RESOLVE esta Junta de Impugnação Fiscal – JIF, DEFERIR e 
PRORROGAR A Decisão da Junta nº 11/2020 por mais noventa (90) dias 
contados a partir da ciência do contribuinte, seja por AR ou por publicação 
no Diário Oficial do Município, nos termos do voto da Relatora. 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
........................... 

INTIMAÇÃO 
Na forma da Legislação de Obras Municipal vigente, fica(m) Vossa(s) 
Senhoria(s) intimado(s) a cumprir a decisão acima proferida ou dela recorrer 
ao Conselho Municipal de Recursos Fiscais, no prazo de 15 (quinze) dias 
contados da data de sua ciência, conforme disposto no Art. 89 da Lei 
1.850/2016 que altera a Lei 297/2000. 
 

 
 

__________________ 
Greth Silva da Costa 

Relatora 
 

 
 

__________________ 
Marciana da Silva 

Scherrer Moté 
Membro 

 
 

___________________ 
Rodrigo Luiz Torres Silva 

Presidente 
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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

RENATA DE OLIVEIRA LINO
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

CYNTIA DAMASCENO PETERLE 
Procuradoria Geral do Município

LUIZ CLAUDIO SOARES SAD
Ouvidoria Geral do Município

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

NOTÍCIAS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PORTAL DA CONTROLADORIA

PORTAL DA OUVIDORIA

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

SISTEMA DE ISS BANCÁRIO

RETIRADA DE CERTIDÕES NEGATIVAS

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

EMISSÃO DE DAM

CONTRA-CHEQUE ON-LINE

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

EDITAIS DE LICITAÇÃO

DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO

ENDEREÇO DAS SECRETARIAS

TELEFONES DE ATENDIMENTO

WWW.MARATAIZES.ES.GOV.BR

SERVIÇOS DISPONÍVEIS EM NOSSO PORTAL


