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DECRETO-N Nº 2.676, DE 06 DE OUTUBRO DE 2020. 
 
ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO 
E CONCESSÃO DE LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE 
COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE NA 
TEMPORADA DE VERÃO 2020/2021, NO MUNICÍPIO 
DE MARATAÍZES, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais e considerando o disposto nos artigos 306 e 387 da Lei Municipal 279 de 15 de março de 2000 e 
artigo 1º, da Lei Municipal 214 de 31 de dezembro de 1998, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Nenhum comércio eventual ou ambulante poderá instalar-se neste Município durante a 
Temporada de Verão 2020/2021, sem a devida autorização do Executivo Municipal. 

Art. 2º - Considera-se para os termos deste Decreto: 

I - comércio ambulante aquele em que o trabalhador expõe seus produtos à venda nas mãos, displays 
portáteis e/ou carrinho, sem nunca permanecer por tempo prolongado em só lugar; 

II - comércio em ponto fixo ou eventual aquele que exerce sua atividade em local pré-determinado 
pela municipalidade, sem promover qualquer tipo de movimentação para exposição de sua 
mercadoria. 

Art. 3º - Para solicitação da licença de que trata este Decreto, os interessados deverão protocolizar 
pedido junto à Prefeitura Municipal de Marataízes, no período de 02 de outubro de 2020 a 10 de 
janeiro de 2021. 

DECRETOS
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Parágrafo Único - Findo este período somente será deferido pedido com expressa ordem do 
Secretário Municipal de Finanças, após parecer das fiscalizações envolvidas. 

Art. 4º - Nenhum Alvará Eventual ou Ambulante para a Temporada de Verão 2020/2021 poderá 
exceder a data de 22 de março de 2021. 

Art. 5º - O Alvará é pessoal e intransferível, sendo proibida a venda, cessão ou o aluguel do ponto. 

Art. 6º -  A licença de comércio eventual que trata este Decreto é válida somente para o local em que 
o mesmo for licenciado, sendo vedada a troca sem prévia autorização do poder municipal. 

Art. 7º - A licença para o comércio ambulante é válida para todo território municipal, durante a vigência 
deste Decreto. 

Art. 8º - Havendo várias solicitações para um único ponto de comércio fixo, terá prioridade sobre as 
outras a dos associados da AVAMAR – Associação de Vendedores Autônomos de Marataízes. 

Art. 9º - As vagas para ambulantes e comércio eventual serão preenchidas: 

I – 80% (oitenta por cento) para associados da AVAMAR - Associação de Vendedores Autônomos de 
Marataízes; 

II - 20% (vinte por cento) para não associados à AVAMAR, residentes ou não no Município. 

Art. 10º - Os vendedores licenciados para trabalho ambulante deverão portar durante todo tempo: 

a) alvará de licença emitido pelo Setor de Cadastro Econômico; 

b) documento de identificação pessoal, com foto; 

c) comprovante de pagamento da Taxa de Alvará (original). 

Art. 11 - Os vendedores ambulantes licenciados para trabalho em ponto fixo deverão afixar em local 
visível o Alvará emitido pelo Setor de Cadastro Econômico e manter à mão comprovante de 
pagamento da Taxa (original); 

Art. 12 - São consideradas atividades passiveis de liberação e concessão de Alvará Eventual e 
Ambulante as constantes dos grupos: 

I- Ambulante: Artigos de Praia (Bijuteria, chinelos de couro, cangas, chapéus, bonés, óculos de sol, 
saídas de praia, redes, etc); 

II - artesanatos e Artigos de Praia (Bijuteria, chinelos de couro, cangas, chapéus, bonés, óculos de sol, 
saídas de praia, redes, etc) sendo vedada a comercialização fora do veículo; 

III - bebidas em recipientes descartáveis, exceto vidro (refrigerantes, água mineral, água de coco 
envasada ou direto do coco), exceto bebidas alcoólicas; 

IV - milho verde e derivados (papa e pamonha); 

V - água de coco e sucos; 

VI - salgados prontos (quibe, bolinho de aipim/ bacalhau, coxinhas, pastéis, empadas); 

VII - sanduíche natural; 

VIII - salada de frutas previamente preparadas e envasadas; 

IX - produtos congelados (picolés, sorvetes, açaí e similares) exceto sorvete expresso; 

X - sorvete expresso; 
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XI - doces (algodão-doce, cocadas, bombons e similares); 

XII - churros; 

XIII - carrinho de pipoca, batata frita e similares; 

XIV - carrinho de churrasquinho ou de queijo assado; 

XV - castanhas (amendoim, caju e similares); 

XVI - caminhão de frutas; 

XVII - parque de diversões; 

XVIII - circos; 

XIX - brinquedos (para venda); 

XX - brinquedos (infláveis, pula-pula e similares); 

XXI - jogos eletrônicos - Lan House (por máquina); 

XXII - transporte recreativo do tipo carretas, trenzinhos e similares; 

XXIII - caiaques, banana-boat, stand up, pedalinho, jet sky e similares; 

XXIV - boias; 

XXV - panelas e utensílios similares; 

XXVI - mini bugre; 

XXVII - triciclos e similares; 

XXVIII - bares e restaurantes; 

XXIX- boates; 

XXX - tatuagem de hena; silkcrean; 

XXXI - estacionamento; 

XXXII - publicidade sonora; 

XXXIII - stand de alimentação e similares tamanho 3 x 3; 

XXXIV - drinks barracas tamanho 6 x 3; 

XXXV - drinks barracas tamanho 3 x 3; 

XXXVI - towner, exceto nas esquinas e no entorno da Praia Central, Praça do Erivelton e Praça da 
Barra; 

XXXVII - food truck, exceto nas esquinas e no entorno da Praia Central, Praça do Erivelton e Praça da 
Barra; 

XXXVIII - trailler, exceto nas esquinas e no entorno da Praia Central, Praça do Erivelton e Praça da 
Barra; 

§ 1º - As atividades dos grupos XXVI e XXVII não poderão em hipótese alguma ser exercidas na faixa 
de areia da praia. 

§ 2º - Os brinquedos do grupo XX não poderão ultrapassar a altura máxima de 3 metros. 

§ 3º - As atividades do grupo XXII não poderão ser exercidas no bairro Centro e Lagoa do Siri. 
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§ 4º - As atividades banana-boat, Jet sky e similares, somente serão permitidas em mar aberto. As 
atividades boias, caiaques e pedalinhos, quando licenciadas para a Lagoa do Siri, somente poderão 
ser exercidas após a linha de boias que delimita a faixa dos banhistas, sob pena de apreensão do 
equipamento e/ou material; 

§ 5º - A atividade do grupo XXXI somente será permitida em terrenos particulares, ficando vedada o 
licenciamento em área pública ou de domínio público. 

Art. 13 - Além do requerimento o processo administrativo deverá conter obrigatoriamente: 

I -  Se Pessoa Física: 

a) cópia do CPF e do RG do interessado com foto; 

b) certidão negativa de Débitos em nome do interessado perante a Prefeitura Municipal de Marataízes, 
que pode ser obtida no endereço eletrônico http://www.marataizes.es.gov.br; 

c) quando requerido por terceiros, procuração acompanhada de cópia do CPF e RG do procurador; 

d) quando associado da AVAMAR-Associação dos Vendedores Autônomos de Marataízes cópia do 
comprovante de filiação ou carteira de associado; 

II -  Se Micro Empreendedor Individual: 

a) cópia do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI; 

b) cópia do cartão CNPJ; 

c) cópia do Documento de Arrecadação Mensal do MEI em situação regular; 

d) Certidão Negativa de Débitos do Micro Empreendedor perante a Prefeitura Municipal de 
Marataízes, que pode ser obtida no endereço eletrônico http://www.marataizes.es.gov.br; 

e) quando requerido por terceiros, procuração acompanhada de cópia do CPF e RG do procurador; 

f) quando afiliado a Associação dos Vendedores Autônomos de Marataízes – AVAMAR, cópia do 
comprovante de filiação ou carteira de associado; 

III- Se Pessoa Jurídica, exceto MEI: 

a) cópia dos atos constitutivos da empresa; 

b) cópia do cartão CNPJ; 

c) Certidão Negativa de Débitos da Empresa requerente perante a Prefeitura Municipal de Marataízes, 
que pode ser obtida no endereço eletrônico http://www.marataízes.es.gov.br; 

d) a empresa deverá apresentar para cada vendedor que comercializará seus produtos a mesma 
documentação exigida no inciso I; 

IV – Os interessados em habilitar-se para o trabalho com banana boat deverão apresentar, além dos 
documentos elencados no inciso I, os seguintes documentos: 

a) cópia das habilitações profissionais dos pilotos e copilotos do veículo náutico que rebocará a 
banana; 

b) cópia dos documentos de licenciamento do veículo náutico; 

c) cópia do seguro obrigatório do veículo náutico. 

§ 1º - Não serão aceitos documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 
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§ 2º - Será dispensado a cópia do CPF quando o número do mesmo constar do RG apresentado. 

§ 3º - É vedada a inscrição de pessoas físicas ocupantes de cargo ou emprego na administração 
direta ou indireta do município de Marataízes. 

§ 4º - O contribuinte que estiver em débito, para alcançar a concessão, deverá quitar os tributos do 
exercício corrente, exceto se ainda não vencidos e/ou questionados através de recurso administrativo 
ou judicial e parcelar a Dívida Ativa existente, quitando inicialmente todas as parcelas que alcançarem 
os meses relativos ao Alvará, fazendo juntar ao processo a Certidão de Débitos Positiva com Efeito 
Negativo em substituição à Certidão Negativa de Débitos e cópia dos pagamentos efetuados. 

Art. 14 - Somente serão deferidos pedidos tempestivos e com documentação obrigatória completa, 
sendo vedada a posterior complementação, exceto os pedidos que se enquadrarem nos termos do 
parágrafo único, do art. 3º, deste Decreto. 

Art. 15 - O ambulante licenciado somente poderá permanecer parado pelo tempo estritamente 
necessário para venda do produto; 

Art. 16 - Poderá a Administração Municipal a qualquer tempo alterar o local licenciado, conforme 
melhor entendimento, sem que por isso, caiba ao licenciado direito à indenização ou reclamação de 
qualquer natureza; 

Art. 17 - Os estabelecimentos fixos que trabalham com alimentos, poderão ser classificados com base 
no estabelecido na lei municipal nº 925/2005, de 08 de dezembro de 2005, e seguindo os preceitos da 
Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Resolução - RDC n° 216, de 15 de setembro 
de 2004. 
 
Parágrafo Único - Os estabelecimentos classificados com uma ou duas estrelas que não se 
adequarem no prazo dado pelos ficais terão sua licença cassada e serão impedidos de trabalhar, até 
que sejam solucionados os problemas higiênicos/sanitários encontrados. 
 
Art. 18 - O comércio ambulante poderá ser vistoriado pela vigilância sanitária e havendo adequações 
o mesmo será notificado e no caso do não comprimento do prazo dado pelos ficais terá sua licença 
cassada e será impedido de trabalhar, até que sejam solucionados os problemas higiênicos/sanitários 
encontrados. 
 
Art. 19 - Os carrinhos, caixas ou qualquer outro meio de exposição à venda, devem ser devidamente 
preparados e abastecidos para o comércio fora da faixa de areia. 

Art. 20 - Não será permitida a utilização de equipamentos de sonorização. 

Art. 21 - É proibido depositar caixas ou objetos na área externa da barraca, tenda, carrinho, trailer ou 
similar. 

Art. 22 - Os licenciados deverão retirar das áreas públicas diariamente, logo após o período de 
funcionamento, todo o equipamento usado em seu comércio, sob pena de apreensão do equipamento 
e/ou material. 

Art. 23 - Todo comércio ambulante deverá estar provido de sacos plásticos para o acondicionamento 
de seus resíduos (lixo), devendo depositá-los em ponto adequado para a coleta após o expediente. 

Art. 24 - Toda vez que a lixeira estiver cheia, os resíduos deverão ser acondicionados amarrados e 
colocados em ponto adequado para a coleta. 
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Art. 25 - É proibido o despejo de águas servidas diretamente no meio ambiente sem o prévio 
tratamento. 

Art. 26 - Os manipuladores de alimentos devem: 

I -  apresentar rigoroso asseio pessoal, ter os cabelos completamente protegidos, unhas sem esmalte, 
curtas e limpas, não utilizar adornos, sendo obrigatória a obediência às exigências da Vigilância 
Sanitária; 

II - higienizar as mãos constantemente e sempre que tocarem em lixo, dinheiro ou outros locais e/ou 
objetos não higienizados;   

III - manter os alimentos protegidos contra poeira, areia e vetores (insetos) e devem ser mantidos nas 
condições de temperatura e armazenamento indicadas pelo fabricante; 

IV - utilizar caixas térmicas preferencialmente de material plástico em bom estado de conservação e 
limpeza. 

Art. 27 - Somente será permitida a oferta ao consumidor de: 

I -  utensílios descartáveis; 

II - canudos embalados individualmente e lacrados; 

III - espetos de churrasco com pontas cortadas antes de serem entregues ao consumidor. 

Art. 28 - Para o licenciamento, será cobrada uma taxa específica para cada grupo de produtos, 
baseada no tipo de produto e meio de venda (ambulante ou ponto fixo), conforme tabela constante do 
Anexo I, parte integrante deste Decreto, que terá validade durante toda a temporada de verão, 
independente de ter o interessado trabalhado ou não. 

§ 1º - O quantitativo de vagas será divulgado pelo Setor de Fiscalização de Obras e Postura e deverá 
observar a taxa de ocupação dos espaços públicos, estética e a livre circulação de transeuntes e 
automóveis. 

§ 2º - O valor da Taxa de Alvará está discriminado no anexo I, parte integrante deste Decreto. 

Art. 29 - Os valores constantes do anexo I, deste Decreto, foram estabelecidos conforme 
determinação legal e são referentes a licença para funcionamento eventual ou ambulante em toda a 
Temporada de Verão 2020/2021 e serão corrigidos pelo IPCAE acumulado, em janeiro de 2021. 

Art. 30 - Será acrescido ao valor do Alvará o valor do serviço público referente a emissão do 
documento. 

Art. 31 - Os tributos relacionados nos artigos 27 e 30 serão cobradas em um único boleto bancário, a 
ser emitido pelo Setor de Cadastro Econômico. 

Art. 32 - Os alvarás somente serão liberados, mediante a comprovação do recolhimento dos tributos 
correspondentes. 

Art. 33 - Para deferimento do pleito serão ouvidas as fiscalizações de Postura, Vigilância Sanitária e 
Tributária. 

Art. 34 - O deferimento do pedido está condicionado ao obedecimento integral das exigências do 
Código Municipal de Posturas. 

Art. 35 - A inobservância de qualquer disposição deste Decreto e sendo verificado pela fiscalização 
municipal o desrespeito às leis vigentes no Município, por parte do comércio eventual ou ambulante, 
será o infrator notificado para correção da infração. Não sendo cumprida as exigências do fisco, no 
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prazo estipulado na notificação, ficará o infrator sujeito a cassação do alvará, apreensão da 
mercadoria e/ou interdição do estabelecimento. 
 
Parágrafo Único - Além das sanções previstas no caput deste artigo, o infrator estará sujeito a 
aplicação das multas previstas na legislação vigente. 
 
Art. 36 - A ocorrência de infração sanitária acarretará a perda imediata do Alvará. 

Art. 37 - A venda de produtos não autorizados será considerada infração sanitária, com suas 
consequentes penalidades. 

Art. 38 - A todos os ambulantes, além do estabelecido nos artigos deste Decreto, ainda serão 
aplicadas as penalidades previstas no Código de Posturas Municipal, e demais legislações municipais 
pertinentes, no que couber. 

Art. 39 - Ao final da temporada, todos os ambulantes deverão retirar seus equipamentos e materiais 
das vias e áreas públicas sob pena de apreensão destes, servindo este decreto de prévia notificação 
da ação fiscal. 

Art. 40 - É permitida ao município a concessão de apenas uma licença por contribuinte, mesmo que a 
atividade seja diversa. 

Art. 41 - As barracas de alimentação não poderão ser modificadas, ficando proibido o acréscimo de 
barracas próprias, trailer e similares no mesmo local, estando o infrator sujeito a cassação da licença 
de funcionamento. 

Art. 42 - Ficam proibidos os brinquedos não infláveis, motorizados, do tipo carrossel, em todas as 
praças públicas e Praia Central. 

Art. 43 - Os requerentes da licença que trata este Decreto, que desenvolverão atividades do ramo de 
alimentos, deverão firmar junto à Secretaria Municipal de Saúde, Termo de Ciência das Normas da 
Vigilância Sanitária, logo após a formalização do pedido de licença. 
 
Parágrafo Único - O Selo de Autorização Sanitária será concedido pela Vigilância Sanitária Municipal 
após vistoria realizada no local licenciado. 
 
Art. 44 - Os ambulantes e eventuais que exercem as atividades que integram os grupos XXXII, XXXIII, 
XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII e os demais estabelecimentos que comercializem bebidas 
alcoólicas, nos dias de eventos promovidos pela Municipalidade, deverão encerrar suas atividades em 
até uma (1) hora após o término dos eventos, sob pena de cassação da licença. 

Art. 45 - Os eventos pré Reveillon e Reveillon terão suas atividades encerradas até as 02:00h e os 
demais eventos da Temporada de Verão 2020/2021, Carnaval 2021 e Festa das Canoas às 01:00h. 

Art. 46 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário 

 
Gabinete do Prefeito,  

Marataízes/ES, 06 de outubro de 2020 
 
 

ROBERTINO BATISTA DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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Anexo I do Decreto Municipal – N Nº 2.676/2020 

DESCONTOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL 2104/2019 

GRUPO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ALVARÁ (R$) DESC. 50% DESC. 
30% 

I 

Ambulante: Artigos de Praia 
(Bijuteria, chinelos de couro, cangas, 
chapéus, bonés, óculos de sol, saídas 
de praia, redes, etc) 

300,00 150,00 210,00 

II 

Artesanatos e Artigos de Praia 
(Bijuteria, chinelos de couro, cangas, 
chapéus, bonés, óculos de sol, saídas 
de praia, redes, etc) sendo vedada a 
comercialização fora do veículo. 

1.900,00 950,00 1.323,00 

III 

Bebidas em recipientes descartáveis, 
exceto vidro (refrigerantes, água 
mineral, água de coco envasada ou 
direto do coco), exceto bebidas 
alcoólicas; 

430,00 215,00 300,00 

IV Milho verde e derivados (papa e 
pamonha); 300,00 150,00 210,00 

V Água de coco e sucos 300,00 150,00 210,00 

VI 
Salgados Prontos (Quibe, bolinho de 
aipim/ bacalhau, coxinhas, pastéis, 
empadas); 

300,00 150,00 210,00 

VII Sanduiche Natural; 300,00 150,00 210,00 

VIII Salada de Frutas previamente 
preparadas e envasadas; 300,00 150,00 210,00 

IX 
Produtos congelados (picolés , 
sorvetes, açaí e similares) exceto 
sorvete expresso; 

300,00 150,00 210,00 

X Sorvete expresso; 755,00 377,50 528,50 

XI Doces (algodão-doce, cocadas, 
bombons e similares); 300,00 150,00 210,00 

XII Churros 430,00 215,00 301,00 

XIII Carrinho de Pipoca, batata frita e 
similares. 300,00 150,00 210,00 

XIV Carrinho de churrasquinho ou de 
queijo assado; 300,00 150,00 210,00 

XV Castanhas (amendoim, caju e 
similares); 300,00 150,00 210,00 

XVI Caminhão de Frutas 944,00 472,00 660,80 
XVII Parque de diversões 1.000,00 500,00 700,00 
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XVIII Circos 1.000,00 500,00 700,00 
XIX Brinquedos (para venda); 300,00 150,00 210,00 

XX Brinquedos (infláveis, pula-pula e 
similares) 944,00 472,00 660,80 

XXI Jogos Eletrônicos  - Lan House (por 
máquina) 100,00 50,00 70,00 

XXII Transporte recreativo do tipo carretas, 
trenzinhos  e similares; 2.050,00 1.435,00 1.025,00 

XXIII caiaques, Banana-Boat, Stand Up, 
Pedalinho, Jet Sky e similares; 944,00 660,80 472,00 

XXIV boias 430,00 215,00 301,00 
XXV Panelas e utensílios similares; 300,00 150,00 210,00 
XXVI Mini Bugre 944,00 472,00 660,80 
XXVII triciclos e similares 430,00 215,00 301,00 
XXVIII Bares e restaurantes 944,00 472,00 660,80 
XXIX Boates 3.196,50 1.598,25 2.237,20 
XXX Tatuagem de hena; Silkcrean 300,00 150,00 210,00 
XXXI Estacionamento. 800,00 400,00 560,00 
XXXII Publicidade sonora 944,00 472,00 660,80 

XXXIII Stand de alimentação e similares 
tamanho 3 x 3   2.000,00 1.000,00 1.400,00 

XXXIV 

Drinks barracas tamanho 6 x 3 

3.000,00 1.500,00 2.100,00 

XXXV 

Drinks barracas tamanho 3 x 3 

1.500,00 750,00 1.050,00 

XXXVI Towner, exceto nas esquinas e no 
entorno da Praia Central, Praça do 
Erivelton e Praça da Barra 

750,00 375,00 525,00 

XXXVII Food Truck, exceto nas esquinas e no 
entorno da Praia Central, Praça do 
Erivelton e Praça da Barra 

1.200,00 600,00 840,00 

XXXVII
I 

Trailler, exceto nas esquinas e no 
entorno da Praia Central, Praça do 
Erivelton e Praça da Barra 

900,00 450,00 630,00 
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DECRETO-N Nº 2.677, DE 06 DE OUTUBRO DE 2020. 
 

DISPÕE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2020 E A ABERTURA DO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2021. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 

legais, considerando a necessidade de adotar providências, para a Administração Direta, que 

garantam o encerramento do exercício financeiro de 2020 e a abertura do exercício financeiro de 2021, 

 

DECRETA: 
 

Art. 1° - Fica suspenso a partir de 30 de outubro a reserva orçamentária; e posteriormente o empenho 

a partir de 16 de novembro de 2020 de quaisquer despesas. 

 

§1º: o disposto no caput deste artigo não se aplica às seguintes despesas: 

I – De pessoal e demais encargos sociais e demais custeios relacionados às folhas de pagamento; 

II – Decorrentes de sentenças judiciais; 

III – Financiadas com recursos de convênios quando o município for o beneficiário; 

IV – De amortização, juros e encargos da dívida pública; 

V – Despesas destinadas ao cumprimento dos índices constitucionais. 

 

§2º: os empenhos de despesas oriundos de processos licitatórios cuja realização estiver em 

andamento para atender o próximo exercício, serão contabilizados por conta de dotação do 

orçamento de 2021 em rubrica similar ao previsto no edital de licitação, devendo o órgão responsável 

emitir autorização de empenho do saldo remanescente do contrato no primeiro dia útil de 2021, bem 

como as despesas de caráter continuado; 

 

Art. 2° - Ficam vedadas: 

I – A emissão de Ordem de Fornecimento a partir de 06 de novembro de 2020; 

II – O recebimento de materiais no almoxarifado após o dia 30/11/2020. 

 

Art. 3° - Fica estabelecido o prazo de 11 de dezembro do corrente exercício para a entrega das 

prestações de contas, aprovadas pelo Ordenador de Despesa, na Secretaria Municipal de Finanças, 
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referentes a convênios concedidos, devendo o saldo existente ser depositado em conta especifica 

a ser informada pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças. 

 

Art. 4° - Fica estabelecido o prazo de até 11/12/2020, para encaminhamento a Secretaria Municipal 

de Finanças de todos os processos referentes a despesas liquidadas, para contabilização neste 

exercício, devendo ser encaminhados, até essa data, também, todos os processos com empenhos de 

despesas não liquidadas, para anulação parcial ou total de empenho;  

 

Art. 5° - Fica estabelecido o prazo de até 30/11/2020, para encaminhamento a Secretaria Municipal 

de Finanças o Decreto de Cancelamento de Restos a Pagar para contabilização. 

 

Art. 6º - O prazo limite para pagamento de despesas no exercício vigente, será o dia 15 de dezembro 

de 2020 excetuam-se do prazo estipulado no caput deste artigo o pagamento de pessoal e encargos 

sociais, despesas com sentença e sequestros judiciais, juros e amortização da dívida pública; 

Parágrafo único: O prazo para pagamento das despesas excetuadas no §1º deste artigo será o dia 21 

de dezembro de 2020. 

 

 

Art. 7° - Até o dia 30 de Dezembro de 2020, o Setor de Patrimônio e Almoxarifado da Prefeitura e 

da Secretaria de Saúde encaminhara a Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de 

Controle Interno, a relação de todos os bens móveis e imóveis com suas respectivas 

incorporações, desincorporações e alienações no exercício de 2020 e o inventario de todos os bens 

moveis e imóveis, bem como o estoque existente em 30/12/2020, contendo as informações de 

entradas e saídas, especificações, quantidade e valor, aquisições, baixa e correções, para que sejam 

incorporadas ao Balanço Geral do Município, o Ato de Designação da Comissão responsável pela 

elaboração dos inventários, bem como todos os dados exigidos pela IN 40/2016; 

 

Art. 8º - Até o dia 08 de Janeiro de 2021, o Setor de Tributação, encaminhara a Contabilidade Geral 

do Município e Secretaria Municipal de Controle Interno, o Demonstrativo da Dívida Ativa Tributária e 

Não Tributária do exercício de 2020, devidamente assinado pelo gestor e por profissional responsável 

do Setor, destacando o saldo inicial, inscrições no exercício, baixas por pagamento, baixas por 

cancelamento acompanhadas de documentação que comprove sua legalidade e motivação e o saldo 

final; além disso, deverá ser remetido quadro auxiliar demonstrando a dívida ativa em cobrança judicial 

e extrajudicial,  nos termos da Lei Federal n.º 4.320/64 e IN TCEES nº 40/2016; 

 

Art. 9º - Até o dia 08 de Janeiro de 2021, a Procuradoria Geral do Município deverá encaminhar a 

Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Controle Interno, todas as informações 

atualizadas, referente aos valores com a inscrição, baixa e pagamento de precatórios, evidenciando a 
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política adotada pelo governo do município para o pagamento da dívida, na forma das disposições 

contidas no artigo 100 da CRFB/88; as estratégias operacionais adotadas pela Procuradoria Jurídica 

no que se refere à recuperação dos créditos tributários municipais, bem como valores de ações cíveis 

e trabalhistas com probabilidade de se tornarem um passivo em atendimento a IN TCEES 40/2016, de 

competência da Procuradoria Jurídica; 

 

Art. 10 - Para subsidiar a elaboração do relatório e parecer conclusivo exigidos pela IN TCEES 

40/2016, O Setor de Contabilidade deverá encaminhar a Secretaria Municipal de Controle Interno 

todos os documentos, relatórios e demonstrativos contábeis de encerramento de exercício com as 

devidas notas explicativas, relativo aos fatos que possam influir na interpretação do resultado do 

exercício, inerentes a PCA 2020, até o dia 05 de março de 2021, exceto por motivo de força maior; 

 

Art. 11 - Até o dia 12 do mês de março de 2021, o Órgão Central de Controle Interno encaminhara a 

Secretaria de Finanças, bem como ao Gabinete do Prefeito, o relatório conclusivo dos órgãos do 

sistema de controle interno sobre as contas apresentadas, de acordo com a Resolução n° 182, art. 

128, parágrafo único e, relatório sobre as auditorias realizadas, evidenciando-se as impropriedades 

detectadas e as providencias adotadas, com base na IN TCEES 40/2016; 

 

Art. 12 - Até o dia 15 do mês de janeiro de 2021, o Setor de Recursos Humanos deverá encaminhar 

ao Setor de Contabilidade e Secretaria Municipal de Controle Interno, o Resumo Anual da Folha de 

pagamento do exercício financeiro de 2020, na forma exigida pela IN TCEES 40/2016, bem como o 

Instrumento Normativo Fixador dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito e as fichas financeiras dos 

mesmos; ainda deverá ser remetido relatório final de provisão de férias e décimo terceiro salário para 

contabilização. 

 

Art. 13 - Até o dia 12 do mês de fevereiro de 2021, a Secretaria de Planejamento deverá 

encaminhar ao Setor de Contabilidade e Secretaria Municipal de Controle Interno, Relatório 

contendo o cumprimento de programas previstos na LOA e sua consonância com a LDO e com o 

PPA, descrevendo de forma analítica as atividades dos órgãos e entidades do Poder Executivo na 

forma disposta pela IN TCEES 40/2016. 

 

Art. 14 - Até o dia 29 do mês de janeiro de 2021, a Secretaria de Governo deverá encaminhar ao 

Setor de Contabilidade e Secretaria Municipal de Controle Interno, Relatório contendo o 

atendimento das recomendações e/ou determinações contidas nos Pareceres Prévios emitidos pelo 

TCEES, bem como as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal, quando for o 

caso, bem como as Declarações referentes a Regime Próprio de Previdência e pagamento de 

aposentadorias e pensões conforme disposto pela IN TCEES 40/2016. 
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Art. 15 - Até o dia 15 do mês de janeiro de 2021, o Setor de Fiscalização da Secretaria Municipal de 

Finanças deverá encaminhar ao Setor de Contabilidade, os Demonstrativos que expressem as 

situações dos projetos e instituições beneficiadas por renúncias de receitas, bem como do impacto 

socioeconômico de suas atividades, pela IN TCEES 40/2016; 

 

Art. 16 - Até o dia 26 do mês de fevereiro de 2021, a Secretaria Municipal de Educação deverá 

encaminhar a Secretaria Municipal de Finanças, o parecer emitido pelo Conselho do FUNDEB, acerca 

das contas pertinentes do exercício de 2020, em atendimento ao disposto no art. 27, parágrafo único 

da Lei n.° 11.494/2007 (Lei do FUNDEB) e na IN TCEES 40/2016; 

 

Art. 17 - Até o dia 26 do mês de fevereiro de 2021, a Secretaria Municipal de Saúde deverá 

encaminhar a Secretaria Municipal de Finanças, o parecer emitido pelo Conselho de Saúde, acerca 

das contas pertinentes do exercício de 2020, em atendimento ao disposto na IN TCEES 40/2016; 

 

Art. 18 - Até o dia 08 de janeiro de 2021, a Câmara Municipal deverá encaminhar a Secretaria 

Municipal de Finanças, o Balancete Contábil do mês de dezembro de 2020, bem como o Balanço 

Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, e Demonstrativo das Variações Patrimoniais, para inclusão no 

Balanço Geral do Município; 

 

Art. 19 - Cabe aos Secretários Municipais a elaboração do Relatório de Gestão das Contas Municipais 

em atendimento a IN TCEES 40/2016. 

 

Parágrafo Único: Os Relatórios de Gestão deverão ser encaminhados a Secretaria de 

Planejamento, até o dia 30 de dezembro de 2020, em mídia magnética, no formato do programa 

Word, para consolidação dos relatórios. 

 

Art. 20 - Até o dia 19 de fevereiro de 2021 a Tesouraria deverá apresentar a Contabilidade, na forma 

da IN TCEES 40/2016, os extratos Bancários relativos ao mês de encerramento do exercício, os 

extratos bancários relativos ao mês de encerramento do exercício das contas vinculadas às 

despesas com Saúde e Ensino com suas conciliações bancárias.  

 

Art. 21 - O Setor de Contabilidade deverá consolidar e remeter através do CIDADESWEB-

TCEES, os dados emitidos pelos diversos setores do Poder Executivo bem como os dados 

contábeis que compõem a Prestação de Contas Anual do exercício de 2020, devendo remetê-la 

até 30/03/2021. 
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Art. 22 - As situações excepcionais, serão submetidas a Secretaria de Governo e, se for o 

caso, deverão ser expressamente ratificadas pelo Chefe do Poder Executivo ou equipe de 

transição. 

 

Art. 23 - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito,  
Marataízes/ES, 06 de outubro de 2020 

 
 

ROBERTINO BATISTA DA SILVA 
Prefeito Municipal 

ANEXO ÚNICO 
 

PRAZOS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020 
OUTUBRO 

30/10/2020 Emissão de Reserva Orçamentária, art. 1º SEFIN/Contabilidade 

NOVEMBRO 
06/11/2020 Emissão de Ordem de Fornecimento, Art. 2º SEMAD/Compras 

16/11/2020 Emissão de Nota de Empenho; art. 1º SEFIN/Contabilidade 

30/11/2020 Recebimento de Materiais no Almoxarifado, Art. 2º SEMAD-

SEMUS/Almoxarifado

30/11/2020 Registro Contábil de Cancelamento de Restos a 

Pagar; art. 5º 

Sec. De Governo 

DEZEMBRO 
11/12/2020 Entrega de Prestações de Contas, art. 3º Entidades 

conveniadas; 

Secretários 

Municipais 

11/12/2020 Liquidação de despesas e anulação de saldos de 

empenhos; art. 4º. 

Secretarias 

Municipais 

15/12/2020 Pagamento de Despesas, art. 6º. SEFIN/Tesouraria 

21/12/2020 Pagamento de Despesas, excetuadas parágrafo 

único do art. 6º 

SEFIN/Tesouraria 

30/12/2020 Relatórios do Patrimônio que deverão constar da 

PCA/20, com base na IN TCEES 40/2016, art. 7º 

SEMAD/Patrimônio 

30/12/2020 Ato de designação da comissão responsável pela SEMAD/SEMUS 
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elaboração dos inventários; art. 7º 

30/12/2020 Relatórios do Almoxarifado que deverão constar da 

PCA/19, com base na IN TCEES 40/2016, art. 7º 

SEMAD-

SEMUS/Almoxarifado

30/12/2020 Relatórios de Gestão das Secretarias Municipais em 

conformidade com a IN TCEES 40/2016, art. 19 

Secretarias 

Municipais 

JANEIRO 
04/01/2021 Solicitação de empenhos de saldos remanescentes 

de contratos, e despesas de caráter continuado, § 

3º, art. 1º; 

Secretarias em geral 

08/01/2021 Demonstrativo da Dívida Ativa Tributária e Não 

tributária, em conformidade com a IN TCEES 

40/2016, art. 8º 

SEFIN/Setor Div 

Ativa 

08/01/2021 Balancete da Despesa do mês de dezembro e 

Balanço Patrimonial da Câmara Municipal, art. 18 

Câmara Municipal 

08/01/2021 Quadro auxiliar Demonstrando Dívida Ativa em 

cobrança Judicial e extrajudicial, em conformidade 

com a IN TCEES 40/2016, art. 8º 

SEFIN/Setor Div 

Ativa 

08/01/2021 Informações de Precatórios, com base na IN 

TCEESE 40/2016, art. 9º 

Procuradoria Jurídica 

08/01/2021 Relatório contendo estratégias operacionais para 

recuperação de créditos tributários municipais, com 

base na IN TCEES 40/2016, art. 9º 

Procuradoria Jurídica 

15/01/2021 Demonstrativos que expressem situações dos 

projetos e instituições beneficiadas por renúncias de 

receitas, em conformidade com a IN TCEE 40/2016, 

art. 15 

SEFIN/Fiscalização 

15/01/2021 Resumo Anual da Folha de Pagamento, com base 

na IN TCEES 40/2016, art. 12 

SEMAD/RH 

15/01/2021 Instrumento Normativo Fixador dos Subsídios do 

Prefeito e Vice-Prefeito, art. 12 

SEMAD/RH 

15/01/2021 Fichas Financeiras do Prefeito e Vice-Prefeito, art. 

12 

SEMAD/RH 

15/01/2021 Relatório Final de Provisão do décimo terceiro 

salário e férias, art. 12 

SEMAD/RH 

29/01/2021 Relatório contendo atendimento das 

recomendações e/ou determinações contidas nos 

Pareceres do TCEES, conf. INTCEES 40/0216, art. 

Secretaria de 

Governo 
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14 

 

29/01/2021 Declarações do Chefe do Executivo sobre Regime 

Próprio de Previdência e pagamento de 

aposentadorias e pensões, conforme IN TCEES 

40/2016, art. 14 

Secretaria de 

Governo 

 

FEVEREIRO 
12/02/2021 Relatório contendo o cumprimento de programas 

previstos na LOA e sua consonância com LDO e 

PPA, conf. IN TCEES 40/2016, art. 13 

SEPLADES 

19/02/2021 Extratos Bancários, na forma da IN TCEES 40/2016, 

art. 20 

SEFIN/Tesouraria 

26/02/2021 Parecer do Conselho do FUNDEB acerca das 

contas de 2020, conf. IN TCEES 40/2016, art. 16 

Conselho FUNDEB 

26/02/2021 Parecer do Conselho de Saúde acerca das contas 

de 2020, conf. IN TCEES 40/2016, art. 17 

Conselho Saúde 

MARÇO 
05/03/2021 Relatórios e Demonstrativos Contábeis de 

encerramento de exercício ao Controle Interno, art. 

10 

SEFIN/Contabilidade 

12/03/2021 Relatório Conclusivo e relatórios sobre auditorias 

realizadas, com base na IN TCEES 40/2016, art. 11 

Controle Interno 

30/03/2021 Remessa da Prestação de Contas Anual, art. 21 SEFIN/Contabilidade 
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PORTARIA Nº 18, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020. 

DISPÕE  SOBRE  DESIGNAÇÃO  DE  FISCAL  DE  CONTRATO  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. 

O Secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, da Prefeitura Municipal
de Marataízes, Estado do Espírito Santo, nomeado pelo Decreto-P nº 7.860, de 02 de
janeiro de 2017, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE: 

Art. 1º – Nomear o Servidor Municipal MIGUEL JOÃO GAVA JÚNIOR, Matrícula nº 0259-
01, investido no Cargo de provimento efetivo de Agente de Atendimento ao Publico, lotado
nesta Secretaria Municipal  de Defesa Social  e Segurança Patrimonial,  como Fiscal  do
Pregão Presencial nº 0017/2020 - Processo Administrativo nº 049548/2020 - Autorização
de  Fornecimento/Execução  Nº  00505/2020,  que  tem  como  contratado  (a)  SANTOS
COSTA COMÉRCIO LTDA - ME, e como objeto o fornecimento de RECARGA DE GÁS
BUTANO 13 KG. 

Art.  2º – O servidor  acima mencionado será substituído em sua ausência e em seus
impedimentos pelo Sr. VALTEMIR BARBOSA DA SILVA , brasileiro, servidor efetivo desta
municipalidade, lotado no cargo de Guarda Municipal, nesta secretaria, matriculado sob o
nº 105.741-01. 

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

–  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  na  data  da  sua  publicação,  revogando-se  as
disposições em contrário.

ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial 

PORTARIAS
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PORTARIA Nº 19, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020. 

DISPÕE  SOBRE  DESIGNAÇÃO  DE  FISCAL  DE  CONTRATO  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. 

O Secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, da Prefeitura Municipal
de Marataízes, Estado do Espírito Santo, nomeado pelo Decreto-P nº 7.860, de 02 de
janeiro de 2017, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE: 

Art.  1º  –  Nomear  a  Servidora  Municipal  KATIA  CHAMMAS  CANELLAS  CALDAS,
Matrícula nº 110.302-01, investida no cargo comissionado de Diretora de Defesa Social,
lotada nesta Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, como Fiscal
do  Pregão  Presencial  nº  0079/2019  -  Processo  Administrativo  nº  031083/2019  -
Autorização  de  Fornecimento/Execução  Nº 00492/2020,  que  tem como contratado  (a)
M.G.  DE  OLIVEIRA MILHORATO,  e  como  objeto  o  fornecimento  de  UNIFORMES E
EQUIPAMENTOS PARA OS SALVA-VIDAS do Município de Marataízes 

Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em sua ausência e em seus
impedimentos pelo Sr.  GILTEIR OASKI JÚNIOR, servidor efetivo desta municipalidade,
lotado no cargo de Guarda patrimonial  Interno,  nesta secretaria,  matriculado sob o nº
1930-01. 

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

–  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  na  data  da  sua  publicação,  revogando-se  as
disposições em contrário.

ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial 
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PORTARIAS

PORTARIA SETRAN Nº 011/2020

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do Contrato Administrativo nº 086/2020, cujo 
objeto é a “Contratação de Empresa Especializada em 
Prestação de Serviço de Regularização de Veículos”.

A Secretária Municipal de Transportes IARA ADAME 
MUQUI SILVA, no uso de suas atribuições legais, 

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Nomear o servidor MARIO FERNANDO FARINAS 
PINO, matrícula nº 11061301, para acompanhar e fiscalizar 
a execução do objeto constante no contrato nº 086/2020, 
originário do Processo Administrativo nº 025115/2020 – 
Dispensa Nº 001/2020, firmado com a empresa VITRAN 
ENGENHARIA LTDA – EPP, no qual a Prefeitura Municipal 
de Marataízes é a Contratante e que o fiscal será substituído 
em suas ausências e em seus impedimentos pelo servidor 
Antônio Fernandes Mastella, Matrícula nº 10921401.

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 de 
liquidação o fornecimento de itens/produtos ou prestação de 
serviços através das notas fiscais ou recibos de autônomo 
relativos aos serviços prestados, antes do encaminhamento 
a GFS para pagamento.

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

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

Marataízes - ES, 06 de outubro de 2020.
______________________________

IARA ADAME MUQUI SILVA
Secretária Municipal de Transportes

Decreto-P Nº 9.244/2020

PORTARIA Nº 150, DE 05 DE OUTUBRO DE 2020.

DETERMINA O ARQUIVAMENTO DE SINDICÂNCIA 
ADMINISTRATIVA E CONTÉM OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº 8.192, de 31 de maio de 2017, no uso de 
suas atribuições delegadas, acolhendo as Conclusões 
da Comissão de Sindicância dos autos da Sindicância n° 

040/2016 e de acordo com o termo de conclusão de fl. 288 
dos mesmos autos, 

RESOLVE:

Art.1º-Determinar o ARQUIVAMENTO da Sindicância 
Administrativa n°040/2016, instaurada para apuração de 
eventuais responsabilidades administrativas descritas no 
processo nº033853/2016. 

Art.2º-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 151 DE 05 DE OUTUBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE SINDICÂNCIA 
ADMINISTRATIVA E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº 8.192, de 31 de maio de 2017, no uso de 
suas atribuições delegadas, tendo em vista o que consta 
do processo administrativo sob protocolo nº 027208/2020.

RESOLVE:

Art.1º-Determinar a Instauração de Sindicância 
Administrativa para apurar eventuais responsabilidades 
administrativas descritas no processo nº 027208/2020 bem 
como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que 
emergirem no curso dos trabalhos.

Art.2º-A Comissão funcionará nas dependências da 
Prefeitura Municipal de Marataízes – ES e terá prazo de 
60 (sessenta) dias, a contar da data da instauração, para 
concluir os trabalhos, prorrogável por igual período, quando 
as circunstâncias o exigirem. 

Parágrafo único: A prorrogação de que trata este artigo 
dependerá de solicitação ao Secretário de Administração e 
de sua autorização.

Art.3º-Nos casos omissos será adotado o disposto na Lei 
053/97.

Art.4º-Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 152, DE 06 DE OUTUBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE AFASTAMENTO PREVENTIVO E 
CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P  nº 8.192, de 31 de maio de 2017, no uso de suas 
atribuições delegadas e tendo em vista o disposto no artigo 
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227 c/c 229 de Lei nº053/1997,

RESOLVE:

Art. 1º- Afastar, preventivamente, sem prejuízo de sua 
remuneração, por mais 60 (sessenta) dias, os servidores 
C. E. A. G  e  J. E. V. S, matrículas 105307-01 e 111347-01, 
do exercício do cargo de professor MAPB, a fim de evitar 
influência na apuração relativa ao Processo Administrativo 
Disciplinar instaurado por meio da Portaria n°112/2020, 
publicada no Diário Oficial desta municipalidade.

Art. 2º- Fica proibido o acesso dos mencionados servidores 
às repartições desta municipalidade bem como o acesso a 
sistemas eletrônicos internos, posse de equipamentos e de 
documentos durante a vigência desta Portaria.

Art. 3º -  Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação.

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ERRATA

ERRATA

NO DECRETO - P Nº 9.267, DE 05 DE OUTUBRO DE 
2020, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 3103, EM 05 
DE OUTUBRO DE 2020, 

ONDE SE LÊ:

Art. 1º - Designar o servidor, ARTHUR NAVARRO NATAL, 
ocupante do cargo em comissão de Assessor Administrativo, 
para substituir pelo período de 60 (sessenta) dias, o servidor 
ROBSON SEYR, no cargo em comissão de Secretário 
Municipal de Esporte e Lazer, assegurando ao substituto 
a percepção do vencimento atribuído ao cargo substituído.

LEIA-SE: 

Art. 1º - Designar o servidor, ARTHUR NAVARRO 
NATAL, ocupante do cargo efetivo de Professor MAPB, 
para substituir pelo período de 30 (trinta) dias, o servidor 
ROBSON SEYR, no cargo em comissão de Secretário 
Municipal de Esporte e Lazer, assegurando ao substituto 
a percepção do vencimento atribuído ao cargo substituído.

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 06 de outubro de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

ERRATA

NO DIÁRIO DO DIA OFICIAL DO MUNICIPIO N° 3103 
MARATAIZES –ES -05 DE OUTUBRO DE 2020-PÁGINA 3

Onde se lê:

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 
N°. 000215/2018
CONTRATADA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES 
TECNOLOGICAS LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSINATURAS ANUAIS 
PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS SERVIÇOS 
DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, NAS MESMAS 
CONDIÇÕES INICIALMENTE PACTUADAS.
VALOR: R$ 23.970,00
PRAZO:16/10/2021
DATA DE ASSINATURA: 25 de setembro de 2020
SIGNATÁRIOS: ROBERTINO BATISTA DA SILVA - 
PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA 
SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
RUDIMAR BARBOSA DOS REIS - CONTRATADA
PROCESSO: PROTOCOLO Nº. 23639/2020

Leia-se:

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 
N°. 000215/2018
CONTRATADA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES 
TECNOLOGICAS LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSINATURAS ANUAIS 
PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS SERVIÇOS 
DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, NAS MESMAS 
CONDIÇÕES INICIALMENTE PACTUADAS.
VALOR: R$ 23.970,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
0000070000010412200022.028 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA 
Ficha – 00177 Fonte de Recurso - 153000000
PRAZO:16/10/2021
DATA DE ASSINATURA: 01 de outubro de 2020
SIGNATÁRIOS: ROBERTINO BATISTA DA SILVA - 
PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA 
SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
RUDIMAR BARBOSA DOS REIS - CONTRATADA
PROCESSO: PROTOCOLO Nº. 23639/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF 

 
DECISÃO Nº 347/2019 

INTERESSADA: GRACIANA ESMÉRIA DE PAULA SANTOLINI 
 

ASSUNTO: Requer Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 
e das Taxas de Coleta de Lixo e de Limpeza Pública para o ano de 2019 
referente a inscrição imobiliária nº 01.01.732.0194.002.

 
Nº PROCESSO Nº DO AUTO DE INFRAÇÃO DATA DO JULGAMENTO

1.186/2019 ------- 19/11/2019
DECISÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 1.186/2019, em que 
GRACIANA ESMÉRIA DE PAULA SANTOLINI Requer ISENÇÃO do 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e das Taxas de Limpeza 
Pública e de Coleta de Lixo para o ano de 2019. RESOLVE esta Junta de 
Impugnação Fiscal – JIF, DEFERIR a isenção solicitada, somente para o 
imposto, na forma do voto do Relator. 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
..........................................................................................................................  
 

INTIMAÇÃO 
Na forma da Legislação Tributária Municipal vigente, remetam-se o 
presente processo ao Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de 
Finanças para as devidas anotações.

 
 

__________________ 
Felipe Contreiro 

Azevedo 
Relator 

 
 

__________________ 
Alexandre Ribeiro da 

Silva 
Membro

 
 

___________________ 
Valmir Belo Rangel da 

Silva 
Presidente

JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF
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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


