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

PORTARIAS

PORTARIA SEMMA Nº 008/2021 DE 17 DE 
JUNHO DE 2021

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES 
PARA RESPONDEREM COMO FISCAIS DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 025/2021 DA EMPRESA H & R 
SINALIZAÇÕES VIÁRIAS LTDA.

O Secretário Municipal de Meio Ambiente do Município de 
Marataízes, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º - Nomear a servidora, Lidia Barboza Xavier Machado, 
brasileira, servidora desta municipalidade, portadora do 
CPF: 074.587.257-37, cargo de Agente de Atendimento ao 
Público, lotada nesta Secretaria, como fiscal Do Contrato 
Administrativo 025/2021 da Ata de Registro de Preços 
062/2020, Pregão Presencial nº 014/2020, que tem como 
objeto fornecimento de placas para sinalização vertical.

Art. 2º - A servidora acima mencionada será substituído 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Servidora, 
SUELLEN RANGEL OLIVEIRA DE CARVALHO, brasileira, 
servidora desta municipalidade, portadora do CPF: 
133.040.027-58, cargo de Superintendente de Gestão 
Ambiental, lotada nesta Secretaria.

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

I – Zelar pelo fiel cumprimento do Contrato, notando em 
registro próprio todas as ocorrências às suas execuções, 
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 ciência aos servidores designados;

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos à data de 11 de junho 
2021.

Marataízes/ES, 17 de junho de 2021.

ANTôNIO CARLOS SADER SANT’ANNA
Secretário Municipal de Meio Ambiente  

PORTARIA Nº 008 DE 18 DE JUNHO DE 2021

SUBDIVIDE A PROCURADORIA ESPECIALIZADA EM 
SETORIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Considerando o elevado número de conflitos negativos de 
competência entre os Procuradores Municipais, submetidos 
diariamente à analise do Procurador-geral, decorrentes da 
interpretação da Portaria nº 007 de 15/07/2019. 

Considerando que a Setorial Tributária e Fiscal já existe e 
encontra-se devidamente lotada e que não sofrerá alteração 
em suas atribuições, embora sobre oura denominação. 

Considerando que a distribuição ou cumulação dos 
Procuradores Municipais em uma ou mais Procuradorias 
Municipais Setoriais dar-se-á por ato discricionário do 
Procurador-Geral do Município, mediante aprovação 
do Prefeito Municipal, nos termos do art. 32 da Lei 
Complementar Municipal nº 1.721/2014, com redação dada 
pela Lei Complementar nº 1783/2015. 

Considerando que as Procuradorias Municipais Setoriais 
poderão ser subdivididas, de acordo com o interesse 
administrativo e/ou por critério do Procurador-Geral, 
mediante Portaria, nos termos do P.U do art. 31 da Lei 
Complementar Municipal nº 1.721/2014, com redação dada 
pela Lei Complementar nº 1783/2015. 

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 
MARATAÍZES, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do art. 28, inciso XII c/c art. 31, II da Lei nº 1.721 de 
04 de Setembro de 2014, 

RESOLVE: 
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Art. 1º. Subdividir a Procuradoria Especializada nas 
seguintes setoriais: 

I – Setorial Tributária e Fiscal. II – Setorial Administrativa 
e Trabalhista. III – Setorial de Licitações e Contratos. IV – 
Setorial Patrimonial e Direitos Sociais. 
§ 1º. A pasta Tributário Administrativo e Judicial passa a ser 
denominada Setorial Tributária e Fiscal. 
§ 2º. A setorial Tributária e Fiscal será composta por 01 (um) 
Procurador efetivo, e as demais setoriais serão compostas 
por 02 (dois) Procuradores efetivos cada. 

Art. 2º. Compete à Setorial Tributária e Fiscal: 
I -sugerir ao Procurador Geral do Município a adoção de 
providências tendentes à melhoria da cobrança da dívida 
ativa do Município, suas autarquias e fundações; 
II -sugerir a revisão de entendimento administrativo adotado 
pela Procuradoria Geral, na área tributária/fiscal, quando a 
modificação melhor atender ao interesse público ou for mais 
compatível com a doutrina e a jurisprudência dominante; 
III -opinar em matéria tributária e fiscal de interesse da 
Fazenda Municipal; IV -prestar assessoramento jurídico 
em matéria tributária ou fiscal; e nas matérias relativas 
a receitas não tributárias decorrentes da exploração de 
recursos hídricos e minerais, inclusive petróleo e gás natural; 
V -elaborar, em matéria de sua competência, as minutas 
de informações a serem prestadas pelas autoridades do 
Poder Executivo em mandado de segurança ou mandados 
de injunção; 
VI -representar o Município nas ações e nos processos 
de qualquer natureza, inclusive mandados de segurança, 
relativos a matéria tributária ou fiscal e às receitas não 
tributárias decorrentes da exploração de recursos hídricos 
e minerais, inclusive petróleo e gás natural; 
VII -manifestar-se prévia e obrigatoriamente em projetos de 
lei ou atos normativos que envolvam matéria tributária ou 
fiscal e receitas não tributárias decorrentes da exploração 
de recursos hídricos e minerais, inclusive petróleo e gás 
natural; 
VIII -a cobrança judicial e administrativa da dívida ativa do 
Município, suas autarquias e fundações; 
IX -representar o Município nos processos de inventário, 
arrolamentos, partilhas, arrecadação e bens de ausentes, 
habilitação de herdeiros, ainda que ajuizados fora do 
Município, bem como nas falências e concordatas; 
X -opinar obrigatoriamente em processos administrativos 
relativos a isenções, composições amigáveis e 
parcelamentos de débitos fiscais, sob pena de nulidade dos 
atos praticados; 
Art. 3º. Compete a Setorial Administrativa e Trabalhista: 
I -opinar em processos, administrativos ou judiciais, de 
direitos, vantagens, deveres e obrigações dos servidores 
públicos da administração direta autárquica ou fundacional, 
regidos ou não pela Consolidação das Leis do Trabalho, bem 
como em questões de natureza previdenciária ou relativas 
encargos sociais decorrentes de relação empregatícia; 
II -defender os interesses do Município em processos 
administrativos ou judiciais de direitos, vantagens, deveres 
e obrigações dos servidores da sua administração direta, 
autárquica e fundacional regidos pela Consolidação 
das Leis do Trabalho, bem como naqueles de natureza 
previdenciária ou relativas a encargos sociais decorrentes 
de relação empregatícia e trabalhadores terceirizados; 
III -opinar em processos de direitos, vantagens, deveres e 
obrigações dos servidores públicos. 

IV -sugerir, no âmbito de sua competência a revisão de 
entendimento administrativo adotado pela Procuradoria 
Geral, quando a modificação melhor atender ao interesse 
público ou for mais compatível com a doutrina e 
jurisprudência predominante; 
V -elaborar, em matéria de sua competência, as minutas de 
informações a serem prestadas pelas autoridades do Poder 
Executivo, em mandados de segurança ou mandados de 
injunção; 
VI – Atuar nos processos judiciais ou administrativos em que 
o Município seja demandado subsidiaria ou solidariamente, 
por empregado de empresa contratada pelo Poder Público 
Municipal. 
VII -opinar em matérias pertinentes à organização e 
funcionamento da Administração Pública Municipal; 
VIII -opinar na análise de direitos, vantagens, deveres e 
obrigações dos beneficiários de pensões pagas diretamente 
pelo Município; 
IX -defender os interesses do Município e de suas autarquias 
e fundações públicas, em processos judiciais que digam 
respeito a direitos, vantagens, deveres e obrigações dos 
beneficiários de pensões pagas diretamente pelo Município; 
X -elaborar, em matéria de sua competência, as minutas de 
informações a serem prestadas pelas autoridades do Poder 
Executivo em mandados de segurança ou mandados de 
injunção; 
XI -sugerir o ajuizamento de ações ou procedimentos 
indispensáveis a defesa dos interesses do Município no que 
concerne aos direitos, vantagens, deveres e obrigações 
dos servidores públicos, bem como no que se refere a 
ressarcimento ao erário municipal por danos causados por 
seus servidores ou por terceiros; 
XII -exercer outras atividades correlatas e demais assuntos 
da administração pública; 
Art. 4º. Compete a Setorial de Licitações e Contratos: 
I -opinar em processos de licitações, contratos, convênios 
que não envolvam servidores públicos e demais ajustes 
envolvendo a administração; 
II -prestar assessoramento jurídico e representar o Município 
extrajudicialmente em matérias relativas a: 
a) contratos, acordos, convênios, ajustes e quaisquer 
outros instrumentos em que haja um acordo de vontades 
para a formação de vínculo obrigacional, oneroso ou não, 
de interesse direto ou indireto do Município; 
b) indenizações cíveis decorrentes de ilícitos civis, não 
enquadrados nas competências específicas de outra 
Setorial. 
III -examinar as matérias e aprovar as minutas dos editais 
de licitações e dos demais instrumentos e manifestar-se 
sobre quaisquer matérias referentes às licitações públicas, 
dispensa, inexigibilidade, Sistema de Registro de Preços 
-SRP promovidas por quaisquer órgãos e entidades 
integrantes do Poder Executivo Municipal; 
IV -defender os interesses do Município nas ações 
administrativas e judiciais decorrentes dos contratos 
administrativos e de licitações; 
V – Elaborar, em matéria de sua competência, informações 
a serem prestadas pelas autoridades do Poder Executivo 
em mandados de segurança ou mandados de injunção; 
VI -exercer outras atividades correlatas. 

Art. 5º. Compete a Setorial Patrimonial e Direitos Sociais: 
I -prestar assessoramento jurídico e representar judicial 
e extrajudicialmente o Município, suas autarquias e 
fundações, em questões relacionadas a: a) direitos reais 
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e possessórios, patrimônio imobiliário, águas do domínio 
do Município, discriminação de terras devolutas, outorgas 
de escrituras e títulos pelo Município; b) incorporação ao 
patrimônio do Município das terras vagas ou livres de posse 
legítima; c) desapropriações; d) usucapião; e) instrumentos 
ou contratos que tenham por objetivo ceder, emprestar, 
alienar, aforar, arrendar, 
onerar ou gravar bens móveis ou imóveis do Município; 
f) autorização, permissão ou concessão de uso de terras 
e bens públicos; g) regularização fundiária. II -receber e 
outorgar escrituras referentes a bens imóveis, quando 
autorizada, e praticar todos 
os atos necessários ao registro imobiliário e apresentação 
de documentos junto Cartório 
competente; III -manifestar-se nos processos de derrubada 
de mata e naqueles decorrentes de aplicação da legislação 
florestal, ambiental e do Plano Diretor Urbano; 
IV -minutar decretos de declaração de utilidade ou 
necessidade pública e de interesse social 
para fins de desapropriação ou instituição de servidões; V 
-prestar assessoramento jurídico e representar judicial e 
extrajudicialmente o Município, suas autarquias e fundações 
em questões relacionadas a: 
a) proteção do meio ambiente, inclusive na proposição 
de ações de responsabilidade e constituição de reservas; 
b) conservação do patrimônio tombado pelo Conselho 
Municipal de Cultura; 
c) interesses difusos e coletivos, inclusive quanto a relações 
de consumo e; d) na defesa dos interesses do Município nos 
processos administrativos e judiciais que versem sobre os 
direitos sociais descritos no art. 6º da Constituição Federal. 
VI -propor ações para defesa de qualquer interesse difuso e 
coletivo, especialmente por danos causados ao consumidor, 
aos bens de direito de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico; 
VI -propor ações civis públicas, isoladamente ou em 
litisconsórcio com o Ministério Público, e sugerir ao 
Procurador Geral a conveniência e oportunidade de abster-
se de contestar ou atuar ao lado do autor nas ações 
populares, nas matérias de sua competência; 
VIII -elaborar, no âmbito da sua competência, as minutas de 
informações a serem prestadas pelas autoridades públicas 
em mandados de segurança ou mandados de injunção; 
IX -representar o Município ativa e passivamente em ações 
relacionadas a reparação civil; 
X -exercer outras atividades correlatas. 

Art. 6º. Os Procuradores Municipais continuam vinculados 
aos processos administrativos e judiciais distribuídos até a 
data da entrada em vigor desta Portaria. 

Art. 7º. Com exceção da Setorial Tributária e Fiscal já 
existente e lotada, as demais setoriais especializadas 
criadas serão lotadas a partir ordem cronológica de 
antiguidade dos Procuradores Municipais efetivos, sendo 
levada em consideração, para tanto, a data do efetivo 
exercício do cargo. 

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário, 
especialmente a Portaria nº 007 de 15/07/2019. 

Marataízes/ES, 18 de junho de 2021. 

WAGNER J. E. CARMO 
Procurador-Geral do Município 

PORTARIA Nº 150 DE 16 DE JUNHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 0123/2021 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 servidora Srª. TATIANE SARTORIO 
SOARES ,  servidora  desta municipalidade,  nesta 
secretaria, matriculado sob o nº 109199-2, como fiscal 
de Autorização de Fornecimento  de  Nº 0123/2021 , que 
tem como contratado (a) DISMASTER COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , e como objeto  a 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO- REMUNE , para atender 
a Secretária Municipal de Saúde. 

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Sr ª MONIQUE 
SOUZA LOURENÇO , servidora desta municipalidade,  
nesta Secretaria, matriculada sob o nº 108679-02. 

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.

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 151 DE 16 DE JUNHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 0124/2021 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: 
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Art. 1º – Nomear o servidora Srª. TATIANE SARTORIO 
SOARES ,  servidora  desta municipalidade,  nesta 
secretaria, matriculado sob o nº 109199-2, como fiscal de 
Autorização de Fornecimento  de  Nº 0124/2021 , que tem 
como contratado (a) DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA , e como objeto  a AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTO- REMUNE , para atender a Secretária 
Municipal de Saúde. 

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Sr ª MONIQUE 
SOUZA LOURENÇO , servidora desta municipalidade,  
nesta Secretaria, matriculada sob o nº 108679-02. 

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.

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 152 DE 16 DE JUNHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 0125/2021 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 servidora Srª. TATIANE SARTORIO 
SOARES ,  servidora  desta municipalidade,  nesta 
secretaria, matriculado sob o nº 109199-2, como fiscal de 
Autorização de Fornecimento  de  Nº 0125/2021 , que tem 
como contratado (a) DROGAFONTE  LTDA ME , e como 
objeto  a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO- REMUNE , 
para atender a Secretária Municipal de Saúde. 

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Sr ª MONIQUE 
SOUZA LOURENÇO , servidora desta municipalidade,  
nesta Secretaria, matriculada sob o nº 108679-02. 

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.

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 153 DE 16 DE JUNHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 0126/2021 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 servidora Srª. TATIANE SARTORIO 
SOARES ,  servidora  desta municipalidade,  nesta 
secretaria, matriculado sob o nº 109199-2, como fiscal 
de Autorização de Fornecimento  de  Nº 0126/2021 , 
que tem como contratado (a) HOSPIDROGAS COM. DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , e como objeto  a 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO- REMUNE , para atender 
a Secretária Municipal de Saúde. 

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Sr ª MONIQUE 
SOUZA LOURENÇO , servidora desta municipalidade,  
nesta Secretaria, matriculada sob o nº 108679-02. 

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

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 154 DE 16 DE JUNHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 0127/2021 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 servidora Srª. TATIANE SARTORIO 
SOARES ,  servidora  desta municipalidade,  nesta 
secretaria, matriculado sob o nº 109199-2, como fiscal de 
Autorização de Fornecimento  de  Nº 0127/2021 , que tem 
como contratado (a) SINERGIA FARMACEUTICA LTDA , e 
como objeto  a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO- REMUNE 
, para atender a Secretária Municipal de Saúde. 

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Sr ª MONIQUE 
SOUZA LOURENÇO , servidora desta municipalidade,  
nesta Secretaria, matriculada sob o nº 108679-02. 

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.

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 155 DE 16 DE JUNHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 0128/2021 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 servidora Srª. TATIANE SARTORIO 
SOARES ,  servidora  desta municipalidade,  nesta 
secretaria, matriculado sob o nº 109199-2, como fiscal de 
Autorização de Fornecimento  de  Nº 0128/2021 , que tem 
como contratado (a) TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI- 
EPP , e como objeto  a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO- 
REMUNE , para atender a Secretária Municipal de Saúde. 

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Sr ª MONIQUE 
SOUZA LOURENÇO , servidora desta municipalidade,  
nesta Secretaria, matriculada sob o nº 108679-02. 

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.

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 156 DE 17 DE JUNHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 0133/2021 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 Srª MONIQUE SOUZA 
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LOURENÇO, servidora, desta municipalidade,  nesta 
secretaria, matriculada sob o nº 108679-02, como fiscal 
de Autorização de Fornecimento  de  Nº 0133/2021 , 
que tem como contratado (a) COMERCIAL CIRURGICA 
RIOCLARENCE LTDA  , e como objeto  a AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS NAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
DO SERP,  para atender a Secretária Municipal de Saúde. 

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Srª TATIANE 
SARTORIO SOARES, servidor desta municipalidade,  
nesta Secretaria, matriculado sob o nº 109199-2. 

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.

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 157 DE 17 DE JUNHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 0134/2021 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 Srª MONIQUE SOUZA 
LOURENÇO, servidora, desta municipalidade,  nesta 
secretaria, matriculada sob o nº 108679-02, como fiscal 
de Autorização de Fornecimento  de  Nº 0134/2021 , 
que tem como contratado (a) COSTA CAMARGO COM. 
DE PRODUTOS HOSPITALARES  , e como objeto  a 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO- REMUNE,  para atender 
a Secretária Municipal de Saúde. 

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Srª TATIANE 
SARTORIO SOARES, servidor desta municipalidade,  
nesta Secretaria, matriculado sob o nº 109199-2. 
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.

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 158 DE 17 DE JUNHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 0135/2021 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 Srª MONIQUE SOUZA 
LOURENÇO, servidora, desta municipalidade,  nesta 
secretaria, matriculada sob o nº 108679-02, como fiscal 
de Autorização de Fornecimento  de  Nº 0135/2021 , que 
tem como contratado (a) DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA  , e como objeto  a AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTO- REMUNE,  para atender a Secretária 
Municipal de Saúde. 

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Srª TATIANE 
SARTORIO SOARES, servidor desta municipalidade,  
nesta Secretaria, matriculado sob o nº 109199-2. 

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.

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde
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PORTARIA Nº 159 DE 17 DE JUNHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 0136/2021 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 Srª MONIQUE SOUZA 
LOURENÇO, servidora, desta municipalidade,  nesta 
secretaria, matriculada sob o nº 108679-02, como fiscal de 
Autorização de Fornecimento  de  Nº 0136/2021 , que tem 
como contratado (a) DROGAFONTE LTDA ME  , e como 
objeto  a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO- REMUNE,  
para atender a Secretária Municipal de Saúde. 

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Srª TATIANE 
SARTORIO SOARES, servidor desta municipalidade,  
nesta Secretaria, matriculado sob o nº 109199-2. 

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.

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 160 DE 17 DE JUNHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 0137/2021 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 Srª MONIQUE SOUZA 
LOURENÇO, servidora, desta municipalidade,  nesta 
secretaria, matriculada sob o nº 108679-02, como fiscal 

de Autorização de Fornecimento  de  Nº 0137/2021 , que 
tem como contratado (a) HOSPIDROGRAS COM. DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  , e como objeto  a 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO- REMUNE,  para atender 
a Secretária Municipal de Saúde. 

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Srª TATIANE 
SARTORIO SOARES, servidor desta municipalidade,  
nesta Secretaria, matriculado sob o nº 109199-2. 

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.

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÕES

RATIFICAÇÃO

Em cumprimento ao Artigo 26 da Lei Federal N.º 8.666/1993 
e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Prefeito de 
Marataízes - ES, no uso de suas atribuições legais, tor-
na público que nos autos do Processo Administrativo N.º 
065562/2021, RATIFICOU a contratação direta da empresa: 
FUNDACAO GETULIO VARGAS, pessoa jurídica de direi-
to privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.641.663/0001-44, 
com sede na PRAIA DE BOTAFOGO, 190 - BOTAFOGO - 
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22250900, no valor total de 
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), visando a contratação 
de ASSESSORIA TÉCNICO-OPERACIONAL, JURÍDICA 
E ECONÔMICO-FINANCEIRA PARA ELABORAÇÃO DE 
ESTUDOS TÉCNICOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA E DESTINA-
ÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE 
MARATAÍZES, por dispensa de licitação N.º 000006/2021, 
com fundamento no Artigo 24, Inciso XIII, da Lei Federal N.º 
8.666/1993.

Marataízes - ES, 18 de junho de 2021

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito
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1 

PORTARIA N° 109/2021 

DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Presidente da Câmara Municipal de Marataízes, Estado do 

Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe 

conferem a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno... 

Considerando que é dever do Poder Público render justas 

homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua 

dedicação, contribuíram para o bem-estar da coletividade, 

RESOLVE: 

Art. 1°- ACOMPANHAR o Decreto - E nº 775/2021, o qual decretou 

ponto facultativo, não havendo nesta data de 18/06/2021 

expediente na Câmara Municipal de Marataízes.  

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Registre-Se   Publique-Se   Cumpra-Se 

Marataízes-ES, 18 de junho de 2021. 

 
 
 

LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA 
Presidente da C.M.M 
Biênio 2021/2022 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PORTARIAS
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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

CECÍLIA 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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