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

DECRETO - E Nº 760, DE 236 DE ABRIL 2021.

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO 
COMITE MUNICIPAL DE GOVERNANÇA PÚBLICA 
DA LEI MUNICIPAL N.º 2.127/2019, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais que 
lhe confere a Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a alteração do ordenamento jurídico 
brasileiro com a edição da emenda Constitucional n.º 109, 
de 15 de março de 2021; 

CONSIDERANDO a Lei Complementar n.º 101, de 04 de 
maio de 2000, as alterações posteriores e, em especial a 
Lei Complementar n.º 173, de 27 de maio de 2020;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101, de 
04 de maio de exige dos administradores públicos uma 
gestão responsável e transparente, cumpridora de metas 
e mantenedora de um equilíbrio das contas mediante 
o controle dos gastos públicos, de forma a evitar o 
comprometimento de toda a receita de um órgão ou ente 
a uma área específica, sacrificando os recursos destinados 
ao investimento e à implantação de políticas públicas;

CONSIDERANDO a edição da Lei Complementar n.º 2127, 
de 27 de dezembro de 2019, alterada pela Lei Complementar 
Municipal n.º 2187, de 23 de dezembro 2020;

CONSIDERANDO a política de austeridade com o 
erário e a necessidade de manter as ações planejadas e 
transparentes, prevenindo riscos e corrigindo ocorrências 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter e ampliar as 
medidas de controle e combate da pandemia da COVID 19, 
sem paralisar as demais políticas públicas e os investimentos 
do Município em obras de interesse público; 

CONSIDERANDO; os princípios constitucionais da 
administração pública, a supremacia do interesse público 
e a necessidade de coordenar a gestão da execução das 
políticas públicas; 

DECRETA:

Art. 1º Ficam regulamentadas as atribuições do Comitê 
Municipal de Governança Pública, instituído pela Lei 
Municipal Complementar n.º 2.127, de 27 de dezembro 
de 2019, alterado pela Lei Complementar n.º 2.187, de 
23 de dezembro de 2020, quanto aos aspectos da gestão 
administrativa e orçamentária.

Art. 2º Compõe o Comitê Municipal de Governança Pública: 
I – Andrea da Silva Langue Alves; 
II – Carlos Augusto Pereira da Silva; 
III – Evaldo Batista da Silva;
IV – Fernando Santos Moura;
V – Marciana da Silva Scherrer Moté;
VI – Wagner J. E. Carmo. 

§1º A Coordenação do Comitê será exercida pela Sra. 
Andrea da Silva Langue Alves. 
§2º As reuniões do Comitê ocorrerão, ordinariamente, uma 
vez por semana, ou, extraordinariamente, sempre que 
necessário, por convocação do seu Coordenador.

Art. 3º Na forma do art. 3º da Lei Municipal n.º 2127/2019, 
alterado pela Lei Municipal nº 2187/2020, compete ao 
Comitê de Governança:

I – assessorar o Prefeito Municipal na tomada de decisões 
de natureza administrativa, orçamentária e financeira, 
sempre que necessário e mediante convocação expressa 
do Chefe do Poder Executivo;
II – acompanhar a execução orçamentária do município, 
conforme estabelecido neste Decreto, analisando as 
autorizações de despesa, com vistas a manter o equilíbrio 
financeiro;
III – recomendar ao Prefeito Municipal a fixação de cotas de 
dispêndios para execução da programação orçamentária, 
compatibilizando-as com o efetivo comportamento da 
receita, a fim de manter o equilíbrio financeiro;
IV – recomendar ao Prefeito Municipal o contingenciamento 
da despesa orçamentária com vistas a manter o equilíbrio 
orçamentário e financeiro;
V – analisar a abertura de créditos adicionais de natureza 
especial ou extraordinária, à luz da lei Federal nº 4320/64 
e legislação pertinente, cujas solicitações, pelas unidades 
orçamentárias, tenham sido feitas ao Comitê, obedecendo 
às disposições da Lei Orçamentária Anual ou Lei específica;
VI – analisar matérias atinentes às despesas de pessoal e 
de custeio;
VII – analisar todas as propostas de contrato de operação 
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de crédito;
VIII – analisar as solicitações de celebração de contratos 
e convênios quando houver contrapartida de ordem 
econômica e financeira do Município.

§1º Em caso de extrema necessidade e urgência, 
devidamente justificado, o coordenador do Comitê poderá 
tomar decisões ad referendum, desde que acompanhando 
por mais dois (2) membros e devendo o ato ser submetido à 
deliberação do Colegiado na primeira reunião subsequente.
§2º Os processos que implicarem em novos gastos ou 
aumento de despesa deverão ser encaminhados ao Comitê 
em sua fase inicial, contendo o impacto financeiro e a 
dotação orçamentária.
§3º Não compete ao Comitê, nos processos levados a 
sua apreciação, analisar aspectos jurídicos, processuais, 
materiais e formais, que não aqueles atinentes a 
conveniência e oportunidade da execução da despesa à 
luz da legislação financeira e das condições orçamentárias 
do Município, sendo de responsabilidade da Secretaria 
Municipal requisitante a veracidade de todas as informações 
constantes dos autos.
§4º Não compete ao Comitê, autorizar o pagamento de 
custas processuais, precatórios e RPV – Recibo de Pequeno 
Valor, pois estes valores são determinados ordem do Poder 
Judiciário.

Art. 4º O Coordenador do Comitê, ouvindo os demais 
membros, poderá convocar agentes públicos, incluindo o 
agente político, para participar das reuniões, com a finalidade 
de prestar esclarecimentos ou assessorar sobre matéria 
em apreciação, assegurando-lhes direito de manifestação, 
entretanto, sem direito de voto.

Art. 5º O Coordenador do Comitê designará relator para os 
processos em análise. 

Art. 6º As deliberações do Comitê serão tomadas por 
maioria simples de votos, cabendo ao Coordenador, além 
do voto pessoal, o voto de qualidade nos casos de empate.

Art. 7º O Prefeito Municipal, sempre que necessário, 
uniformizará as decisões do Comitê por meio da edição de 
resoluções, com natureza normativa e obrigatória no âmbito 
do Poder Executivo. 

Art. 8º O membro do Comitê somente poderá faltar à 
reunião nos casos de férias e faltas legais, devidamente 
comprovadas. 
Parágrafo Único. Nos casos em que a ausência for superior 
a três (3) reuniões, o chefe do Poder Executivo deverá 
indicar um novo membro. 

Art. 9º. O Coordenador do Comitê indicará agente público, 
de nomeação do chefe do Poder Executivo, para exercer a 
função de Secretário de Apoio Administrativo, cabendo-lhe, 
dentre outras, as atividades de secretariar e organizar as 
reuniões, preparar e distribuir as pautas.

Art. 10. Todos os órgãos da Administração Municipal 
ficam obrigados a fornecer ao Comitê, prioritariamente, os 
documentos e informações que forem solicitados.

Art. 11. Fica proibida a execução orçamentária além do 
total já previsto no Quadro de Demonstração de Despesas 
- QDD para cada Secretaria Municipal.

§ 1º A programação financeira e o cronograma de execução 
mensal de desembolso deverão estar devidamente 
publicados para plena efetivação desta medida, portanto, 
a execução da despesa deverá estar vinculada aos 
instrumentos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 2º Para a manutenção do equilíbrio orçamentário, fica o 
Comitê, desde que autorizado pelo Prefeito Municipal, a 
limitar a realização de empenho da Secretaria Municipal 
que não estiver cumprindo a lei orçamentária. 
§ 3º Fica a Secretaria Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento Sustentável encarregada de elaborar 
relatório mensal ou bimestral, a ser apresentado ao Comitê, 
contendo o acompanhamento da execução orçamentária por 
unidade gestora, com a finalidade de assessorar o Prefeito 
Municipal na manutenção do equilíbrio orçamentário.
§ 4º Para atendimento do disposto no §3º, fica a Secretaria 
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável 
obrigada a encaminhar o primeiro relatório, incluindo os 
meses de janeiro a abril, até o dia 15 de maio de 2021. 

Art. 12. A partir da publicação do presente Decreto, fica 
proibido: 
I – abrir processos de licitação sem a prévia manifestação 
do Comitê;
II – abrir quaisquer tipo de processo administrativo que 
impliquem novos gastos públicos sem o respectivo impacto 
financeiro e a indicação da dotação orçamentária.

Art. 13. As homologações de novas licitações para 
empenhos orçamentários deverão ser realizadas após 
aprovação dos saldos reservados na Lei Orçamentária 
Anual - LOA vigente e, ainda, considerando o ambiente 
econômico-financeiro do Município. 

Art. 14. Não será objeto de contingenciamento as despesas 
destinadas ao pagamento do serviço da dívida, de 
precatórios judiciais, requisição de pequeno valor – RPV, 
pessoal e seus encargos.
Art. 15. Não será objeto de contingenciamento o orçamento 
oriundo de repasses do Governo Federal ou do Governo 
Estadual. 

Art. 16. As despesas e receitas dos Fundos Especiais 
deverão ser executadas com estreita observância das 
normas estabelecidas por esta administração municipal, 
sob a responsabilidade do órgão gestor.

Art. 17. O Comitê não se manifestará em despesas já 
realizadas, devendo o ordenador de despesa abrir processo 
administrativo a fim de apurar a responsabilidade pelo 
descumprimento do presente decreto ou de outra infração 
administrativa. 

Art. 18. Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos 
pelo Coordenador do Comitê, com aprovação do Colegiado 
e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para 
ratificação ou retificação. 

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 23 de abril de 2021.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 01, DE 26 DE ABRIL DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DO CONTRATO Nº 
202/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE 
INTERNO COM A E&L PRODUÇÃO DE SOFTWARE.

A Secretária Municipal de Controle Interno de Marataízes, 
usando de suas atribuições legais, em especial as que lhe 
são conferidas pelo Decreto - P Nº 9.193, de 14 de agosto 
de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. Thiago Santos Michalsky Pinto, 
brasileiro, servidor desta municipalidade, como fiscal do 
Contrato n° 202/2020 que tem como objeto a “Concessão 
de Licença de Uso de Softwares de Gestão Pública”.

Art. 2º - O servidor acima mencionado será substituído em 
suas ausências e em seus impedimentos pelo Sr. Rogério 
Souza Paula Gama, servidor desta municipalidade, lotado 
na Secretaria Municipal de Governo.

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, com 
efeitos retroativos a 30 de Junho de 2020.

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Marataízes, 26 de abril de 2021.

RENATA DE OLIVEIRA LINO
Secretária Municipal de Controle Interno

Decreto - P nº 9.193, de 14 de agosto de 2020.

PORTARIA SEMASTH 0009 DE 26 DE ABRIL DE 
2021

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E 
FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 
0197/2020, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO.

O Secretário Municipal de Assistência Social, Habitação e 
Trabalho de Marataízes, usando de suas atribuições legais, 
em especial as que lhe são conferidas pelo Decreto-P nº 
8.191 de 31 de maio de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o servidor THIAGO SANTOS MICHALSKY 
PINTO, ocupante do cargo de  Superintendente do Setor 
de Tecnologia da Informação como fiscal do contrato 
00197/2020, Processo Administrativo nº 12827/2019, 
Pregão Presencial nº 077/2019, referente a contratação 
de empresa de serviço de implantação, treinamento e 
concessão de licença de uso de softwares de gestão 
administrativa municipal, da empresa E&L PRODUÇÕES 
DE SOFTWARE.

Art. 2º - O servidor acima mencionado será substituído em 
suas ausências e em seus impedimentos pelo servidor Srº. 
ROGÉRIO SOUZA PAULA GAMA, ocupante do cargo de 
Diretor de Tecnologia e Informação.

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

§ 1º - Zelar pelo fiel cumprimento da Ata de Registro de 
Preço, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
à sua execução, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, 
submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as 
decisões e as providências que ultrapassarem a sua 
competência, nos termos da lei;
§ 2º - Avaliar, continuamente, a qualidade dos produtos 
fornecidos pela EMPRESA, em periodicidade adequada 
ao objeto da Ata, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
§ 3º - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos produtos fornecidos, antes do 
encaminhamento para pagamento.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 30 de junho 
de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

ERIMAR DA SILVA LESQUEVES
Secretário Municipal de Assistência Social,

Habitação e Trabalho

PORTARIA Nº 013, DE 26 DE ABRIL DE 2021.

DESIGNA SERVIDORES PARA ACOMPANHAR E 
FISCALIZAR A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
N° 089/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA 
E PATRIMÔNIO HISTÓRICO no uso de suas atribuições 
legais, considerando o disposto no art. 24, inciso X, da 
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Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a celebração da 
Autorização de Fornecimento n° 089/2021, Processo nº 
55973/2021;

RESOLVE:

Art. 1º – Designar o servidor Sr. Thiago Dardengo de 
Paiva para a função de fiscal, como responsável pelo 
acompanhamento da Autorização de Fornecimento n° 
089/2021, processo administrativo nº 55973/2021, que tem 
como objetivo a contratação de empresa para locação com 
montagem e desmontagem de palcos. Em suas ausências 
e impedimentos, o servidor será substituído pela servidora 
Sra. Marcelli Nascimento Costalonga.

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar fiscalizar, e atestar 
a efetiva execução da Autorização de Fornecimento n° 
089/2021 do Processo Administrativo nº 55973/2021, e 
relatar eventuais ocorrências relacionadas à eventual 
inexecução total ou parcial do objeto estabelecido no 
contrato, conforme determina o Art. 58 da Lei nº 8.666/93. 

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a 
competência do representante deverão ser solicitadas a 
seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 

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

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Marataízes/ES, 26 de abril de 2021.

SARA MEZINI COSTA
Secretária de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO 
ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de 
Marataízes, no uso de suas atribuições legais, convoca os 
Membros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal de 
Saúde, para Reunião Ordinária, que acontecerá no dia 
11 de Maio de 2021, (Terça – Feira), às 14 horas, em 
primeira convocação e às 14 horas e 30 minutos, em 
segunda convocação, na sala dos Conselhos, com a 
seguinte pauta;

1. Leitura da ata anterior;
2. Apresentação de Relatório de pessoas vacinadas contra 
o COVID-19;
3. Leitura de Ofícios diversos;
4. Palavra franqueada.

Obs: Toda a documentação contida na pauta, encontra-se à 
disposição de todos os Conselheiros Titulares e Suplentes, 
na sala do Conselho Municipal de Saúde para serem 
devidamente analisados.

Obs: Serão obedecidas todas as regras contidas no 
protocolo de combate ao COVID-19.

Marataízes – ES, 26 de Abril de 2021

MARCO CÉSAR NUNES DE MENDONÇA 
 Presidente do Conselho Municipal de Saúde

EDITAIS DE CHAMAMENTO

EDITAL DE CHAMAMENTO 001/2021
2º FESTIVAL GASTRONÔMICO DELIVERY DE 

MARATAÍZES

A Prefeitura de Marataízes, por intermédio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO 
HISTORICO - SETUR, torna público a alteração no Edital de 
Chamamento 001/2021 do 2º FESTIVAL GASTRONOMICO 
DELIVERY DE MARATAÍZES, publicado no Diário Oficial do 
Município no dia 19 de abril de 2021, a alteração se dá no 
item 2.1, quanto a forma de inscrição para os interessados 
em participar.

Marataízes, 23 de abril de 2020.

SARA MEZINI COSTA
Secretária de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

EDITAL DE CHAMAMENTO 001/2021
2º FESTIVAL GASTRONÔMICO DELIVERY DE 

MARATAÍZES

A Prefeitura de Marataízes, por intermédio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO 
HISTORICO - SETUR, torna público o presente edital a 
interessados em participar do 2º Festival Gastronômico 
Delivery de Marataízes, que tem como objetivo fortalecer 
os empreendedores do ramo de gastronomia e diminuir 
os impactos socioeconômicos, financeiros e comerciais 
causados pela PANDEMIA DO COVID 19, garantindo assim 
emprego e renda a muitos munícipes, além de valorizar 
ainda mais a gastronomia de nosso Município, que vem se 
destacando no cenário turístico estadual e nacional,  nas 
condições descritas no edital e em seus anexos. 
 
1 – DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1- O Festival Gastronômico Delivery de Marataízes 
acontecerá a partir do mês de abril de 2021, exclusivamente 
em formato DELIVERY. Poderão participar do evento 
estabelecimentos da sede, balneários e interior, como:  
restaurantes, lanchonetes, bares, docerias, sorveterias e 
similares do município de Marataízes.  

2 – DA FORMA DE INSCRIÇÃO 

2.1- As inscrições acontecerão de forma eletrônica através 
do link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7TGelyvv8K
Q0mXyLn0y51MrFAdb70eqCifs67fOMh3csdXw/viewform

3 – DO PRAZO DE INSCRIÇÃO 
3.1- As inscrições acontecerão a partir das 00h00min do dia 
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26 de abril de 2021 até às 23:59 do dia 03 de maio de 2021. 

 

4 – DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

4.1- Os interessados deverão encaminhar os seguintes 

documentos: 

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida 

diretamente no link do item 2.1; 

II. Cópia dos documentos pessoais: CPF e documento 

de identificação (RG, Carteira de Trabalho, Carteira 

Profissional ou CNH); 

III. Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

– CNPJ, atualizado; 

IV. Cópia do Contrato Social ou documento equivalente. 

No caso de Microempreendedor Individual (MEI), Certificado 

da Condição do Microempreendedor Individual (CCMEI); 

Parágrafo único: Os itens a serem ofertados durante 

a campanha, devem obrigatoriamente ser comidas, 

sobremesas ou bebidas. 

 

5 – DA COMISSÃO DE ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES 

5.1- As documentações serão analisadas pela comissão 

constituída pelos seguintes servidores: 

I. Marcelli Nascimento Costalonga

II. Lidiane Pereira Cezanhoch

III. Thiago Dardengo de Paiva

6 – DA ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES 

6.1- Em até 3 (três) dias úteis após a data limite para 

inscrição, a Comissão analisará as documentações dos 

interessados, lavrará ata da reunião, publicará o resultado 

da análise no Diário Oficial do Município para conhecimento 

dos resultados, cabendo recurso de 2 (dois) dias úteis 

contra a decisão da Comissão. 

 

6.2- Os recursos deverão ser fundamentados e 

encaminhados para o endereço de e-mail turismo@

marataizes.es.gov.br e serão julgados e respondidos em 

até 2 (dois) dias úteis. 

 

6.3- Findada o prazo de recursos ou não havendo estes, 

a comissão publicará o resultado final com a relação dos 

inscritos; 

 

7 – DA PUBLICIDADE DAS ETAPAS DO CHAMAMENTO 

7.1- Todas as etapas do Chamamento serão publicadas no 

site institucional da Prefeitura de Marataízes, bem como no 

Diário Oficial do Município, podendo também ser utilizadas 

outras ferramentas como mídias sociais.

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

8.1– DOS PARTICIPANTES 

I. Manter o preço estipulado para os produtos 

anunciados durante toda execução do festival, condições 

de pagamento, de funcionamento e de entrega. 

II. Usar os EPIs relacionados à área como: toucas, 

aventais, luvas, etc, assim como, seguirem todas orientações 

de higienização no combate ao COVID-19. 

III. Quando solicitado levar os itens selecionados para 

confecção de Material de Divulgação em horário e local a 

ser divulgado pela SETUR;  

IV. Comunicar à SETUR qualquer situação que 

comprometa a manutenção do inscrito no Festival. 

8.2 – DA PREFEITURA 

 

I. Organizar o Festival, inclusive toda estrutura para 

lançamento e encerramento das atividades concernentes 

ao sucesso deste. 

II. Estipular a data de início e encerramento do festival. 

III. Organizar, junto à Assessoria de Comunicação 

Social, todo o material de divulgação. 

IV. Aprovar a criação e confecção das peças 

promocionais junto à Assessoria de Comunicação. 

V. Orientar a atualização cadastral, bem como 

prestar assistência e atendimento aos estabelecimentos 
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participantes. 

VI. Confecção de um cardápio digital com todos os 

pratos do segundo Festival Gastronômico Delivery.

VII. Consultoria Sebrae individual para os 

estabelecimentos participantes.

9 - DESENVOLVIMENTO DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS 

9.1- As peças publicitárias, que farão parte da campanha, 

serão produzidas pela equipe da SETUR e da Assessoria 

de Comunicação, contendo nelas todas informações 

necessárias para que o cliente chegue até o empreendimento 

sem precisar sair de casa. 

Parágrafo único: É vedada, ao inscrito, a alteração 

de qualquer peça publicitária do Festival. Caso sejam 

necessárias alterações e/ou adequações, estas devem ser 

solicitadas à Comissão citada no item 5 através do e-mail 

turismo@marataizes.es.gov.br.

 

10 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO FESTIVAL  

10.1- O Festival tem previsão de vigência até 19 de 

junho de 2021, podendo ser prorrogado por interesse da 

SETUR desde que aprovado pelo Prefeito Municipal e pelo 

Secretária de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico.  

 

Parágrafo único: O estabelecimento inscrito no Festival 

poderá desistir de se manter no mesmo, caso seja 

prorrogado, desde que comunique sua desistência à 

Comissão citada no item 5 através do e-mail turismo@

marataizes.es.gov.br.  

 

11 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1- O presente edital poderá ser alterado cabendo as 

alterações serem publicadas nos mesmos meios utilizados 

anteriormente. 

11.2- Para dúvidas e esclarecimentos, entrar em contato 

pelo e-mail: turismo@marataizes.es.gov.br. 

 CRONOGRAMA

DATA ETAPA

26/04 a 03/05 Período de inscrições

04/05 Analise as Inscrições

05/05 Publicação Resultado Preliminar

06 e 07/05 Interposição de Recurso ao Resultado Preliminar

10/05 Análise dos Recursos

12/05 Publicação do Resultado Final

Marataízes, 23 de abril de 2020.

SARA MEZINI COSTA

Secretária de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

AVISO DE COTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Marataízes, está realizando 

COTAÇÃO para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO 

E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS PRODUZIDAS NO ÂMBITO 

DO MUNICÍPIO - PROJETO MARATAÍZES CIDADE 

INTELIGENTE. Interessados entrar em contato com o Setor 

de Compras da Secretaria Municipal de Administração no 

Telefone: 28-3532-3410 ou pelo E-mail: compras.semad@

marataizes.es.gov.br.

Marataízes - ES, 26 de abril de 2021.

ELENISA LEAL FERREIRA GOMES

Setor de Compras da Secretaria Municipal de 

Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF 

 
DECISÃO Nº 08/2021 

INTERESSADO: JILS CONSTRUTORA LTDA 
 

ASSUNTO: Impugnação a Notificação Preliminar nº 060/2021. 
 
Nº PROCESSO Nº DO AUTO DE INFRAÇÃO DATA DO JULGAMENTO 
056850/2021 ---------- 23/03/2021 

DECISÃO 
Vistos, relatado e discutido o auto do processo de número 056850/2021, 
em que JILS CONSTRUTORA LTDA Impugna a Notificação Preliminar nº 
060/2021. RESOLVE esta Junta de Impugnação Fiscal – JIF, DEFERIR e 
PRORROGAR A NOTIFICAÇÃO SOB Nº 060/2021 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. 
 

 
 

__________________ 
Marcos Rogélio 

Fernandes Louzada 
Relator 

 

 
 

__________________ 
Marciana da Silva 

Scherrer Moté 
Membro 

 
 

___________________ 
Kellen Batista Santos 

Presidente 
 
 
  

JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF 

 
 DECISÃO Nº 09/2021 

INTERESSADO: WASHINGTON LUIZ LOPES FILHO 
 

ASSUNTO: Impugnação a Notificação Preliminar nº 0031/2020 
 
Nº PROCESSO Nº DO AUTO DE INFRAÇÃO DATA DO JULGAMENTO 
06080/2020 ---------- 23/03/2021 

DECISÃO 
Vistos, relatado e discutido os autos do processo sob número 06080/2020, 
em que foi encaminhada a Notificação Preliminar nº 031/2020, referente à 
infração as disposições da Lei nº 752/2003 e 297/2000. RESOLVE esta 
Junta de Impugnação Fiscal – JIF, INDEFERIR a impugnação, nos termos 
do voto da Relatora. 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.................................................................................... 

INTIMAÇÃO 
Na forma da Legislação do Código de Posturas 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 na Lei 752/2003. 

 
 

__________________ 
Greth Silva da Costa 

Relatora 
 

 
 

__________________ 
Wesley Nunes Paiva 

Membro 

 
 

___________________ 
Kellen Batista Santos 

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

JOSÉ AMINTAS PINHEIRO MACHADO
Vice - Prefeito

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

CARLOS DE FREITAS FERNANDES
Secretário Municipal de Agricultura, Agro., Abastecimento e Pesca

ERIMAR DA SILVA LESQUEVES
Secretário 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

JOÃO ANTÔNIO NETO
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

LUIZ CLAUDIO SOARES SAD
Secretário Municipal de Transportes 

SARA MEZINI COSTA
Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

WAGNER JOSÉ ELIAS CARMO
Procuradoria Geral do Município

GRACIELLI CURCIO DA SILVA
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
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