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

LEI Nº 2293 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022

CONCEDE ABONO AOS SERVIDORES DA CÂMARA 
MUNICIPAL, COM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica concedido aos servidores da Câmara 
Municipal, e àqueles que prestem serviços na condição de 
contratados, a título de abono, a quantia de R$ 4.000,00 
(Quatro Mil reais) que será paga até o dia 28 de dezembro 
de 2022.

§ 1º - Só terá direito ao abono ora instituído, em sua 
integralidade, aquele servidor ou contratado que se manteve 
integrado aos quadros da Câmara Municipal durante todo o 
ano de 2022, ainda   que por ocasião do pagamento esteja 
em licença saúde;

§ 2º - Aqueles servidores ou contratados que não 
trabalharam durante todos os 12 meses do ano de 2022 
serão assegurados o valor proporcional ao número de 
meses e desde que estejam em 1º de dezembro do corrente 
ano devidamente integrado aos Quadros de servidores da 
Casa.

§ 3º - Não farão jus ao Abono aqueles servidores que 
estejam em licença voluntária, isto é, no próprio interesse.

§ 4º - O abono de que trata esta Lei não integrará os 
vencimentos para efeito de concessão de vantagens 
pessoais e fixação de proventos.

Art. 2º - As despesas decorrentes do pagamento aqui 
previsto serão lançadas na rubrica orçamentária fixa 004 – 
3190115100 – Outros Adicionais, vantagens, gratificações 
e outros complementos de salários e deverão observar as 
normas pertinentes da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Marataízes E/S, 02 de dezembro de 2022.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 

LEI COMPLEMENTAR Nº 2294 DE 02 DE 
DEZEMBRO DE 2022

ALTERA OS INCISOS I E II, DO ART. 10, DA LEI Nº 
1.999 DE 13 DE MARÇO DE 2018, QUE DISPÕE SOBRE 
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO 
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, ES, PARA ATENDER 
A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 37, IX, DA 
CRFB/88, DO ART. 32, IX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
E DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, ES 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES Faço saber 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º Os incisos I e II do art. 10 da Lei nº 1.999, de 13 de 
março de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 10 [...]
I - maternidade, com prazo de duração de 180 
(cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da 
remuneração;
II - paternidade, de 20 (vinte) dias corridos a partir da 
data do nascimento” 

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os efeitos inclusive àqueles cujas 
licenças estejam em curso, acrescentando-se, portanto, o 
tempo faltante ao final da licença já concedida. 

Marataízes/ES, 02 de dezembro de 2022

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 

LEI Nº 2295 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ABONO PECUNIÁRIO 
AOS AGENTES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MARATAÍZES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES Faço saber 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado 
a conceder abono pecuniário aos agentes públicos da 
Prefeitura Municipal de Marataízes, observado os critérios 
e requisitos previstos nesta Lei. 

Parágrafo Único - Por agente público, nos termos da 
presente Lei, compreende-se os servidores e funcionários 
púbicos municipais efetivos e comissionados, inclusive 
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aqueles cedidos de outros órgãos ao município, bem como 
os contratados em designação temporária, os membros 
titulares do Conselho Tutelar com remuneração paga pelo 
Município conforme previsto na Lei Municipal nº 1.573/2013.

Art. 2.º - O abono pecuniário será concedido em uma 
única parcela, no valor de até R$ 3.000,00 (três mil reais), 
na forma de auxilio alimentação, no mês de dezembro de 
2022, relativo ao período aquisitivo de 2022. 

Parágrafo Único - O abono pecuniário possuí natureza 
indenizatória, não servindo de base para qualquer fim ou 
efeito e, será concedido em parcela única não incorporável 
à remuneração por qualquer título.   

Art. 3º - Atendido o disposto no art. 1º desta Lei, são 
requisitos cumulativos a serem preenchidos pelos agentes 
públicos municipais para concessão do bônus, aferidos na 
data de publicação da presente Lei. 

I – Ser agente público na forma do Parágrafo Único do art. 
1º, com vinculo ativo na data de publicação da presente Lei.

II – Ter registro de vinculo e efetivo exercício, no Município 
de Marataízes, de no mínimo 30 dias no ano de 2022.

Parágrafo Único - O abono de que trata o artigo 2º não será 
devido aos agentes públicos do Município de Marataízes que 
estejam cedidos e/ou permutados para prestar serviço em 
outro ente público da federação brasileira, que se encontram 
de licença sem vencimento, licença com vencimento e que 
estejam afastados da Administração, salvo aqueles que 
estão de licença maternidade, paternidade, afastamento 
pelo Tribunal do Júri, mandato classista e afastados por 
doença.

Art. 4.º - O valor do abono pecuniário que será concedido 
aos agentes públicos mencionados no Parágrafo Único do 
art. 1º, observará a seguinte proporção. 

I – Para os agentes públicos com até 06 (seis) meses de 
atividades (ininterruptos ou não) na Prefeitura Municipal 
o percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento), do 
valor do abono;

II – Para os agentes públicos com mais de 06 (seis) meses 
de atividades (ininterruptos ou não) na Prefeitura Municipal 
o valor integral do abono. 

Art. 5º O Agente público que acumula cargo ou emprego 
público, na forma prevista na Constituição Federal, fará jus 
à percepção do referido benefício apenas e tão somente 
quanto a um dos cargos, sendo vedado o recebimento 
cumulado em quaisquer hipóteses.

Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
000007- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
000007000001.0433100022.031 – ALIMENTAÇÃO, CESTA 
NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR
33904600000 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

000008- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
000008000001.1233100232.044 - ALIMENTAÇÃO, CESTA 
NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR
33904600000 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

000009- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
000009000001.1033100252.085 - ALIMENTAÇÃO, CESTA 
NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR
33904600000 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Marataízes/ES, 02 de dezembro de 2022

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 

DECRETOS

DECRETO N Nº 3.097, DE 02 DE DEZEMBRO DE 
2022.

ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE 
INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO ESTOCADOS 
EM ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARATAÍZES, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições legais que lhe 
confere a Lei orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterada a composição da Comissão de 
Inventário de Bens de Consumo do Município de Marataízes, 
estocados em almoxarifado da Prefeitura Municipal de 
Marataízes, instituída através do Decreto N nº 3.035/2022, 
que passa a ser composta pelos seguintes membros: 

I-  Renato Pedreira Nascimento – Matrícula 10960804;
II- Roner Silva Pascoal – Matrícula 10813101; e
III- Saullo Duarte da Silva – Matrícula 10171801

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

Gabinete do Prefeito 
Marataízes/ES, 02 de dezembro de 2022.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO N Nº 3.098, DE 02 DE DEZEMBRO DE 
2022.

ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE 
INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO ESTOCADOS EM 
ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições legais que lhe 
confere a Lei orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterada a composição da Comissão de 
Inventário de Bens de Consumo do Município de Marataízes, 
estocados em almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde, 
instituída através do Decreto N nº 3.033/2022, que passa a 
ser composta pelos seguintes membros: 

I-  Rodrigo Luiz Torres Silva – Matrícula 10928101;
II- Joel da Fonseca Junior – Matrícula 10900006; e
III- Rogério de Souza Pinheiro – Matrícula 10866904

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

Gabinete do Prefeito 
Marataízes/ES, 02 de dezembro de 2022.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal
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DECRETO - P Nº 9.884, DE 02 DE DEZEMBRO 
DE 2022.

DESIGNA SERVIDOR PARA RESPONDER POR 
FUNÇÕES �Pro Bono�, 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 de Marataízes e, 
considerando o Processo Administrativo nº 52178/2022; 

RESOLVE:
 
Art. 1º - Em conformidade com o inciso II, art. 6°, c/c § 2º e 
§ 3º, do art. 7°, da Lei Nº 2.035 de 28 de dezembro de 2018, 
designar os servidores investidos do quadro da Guarda Civil 
Municipal, desta municipalidade, para exercer as funções 
conforme relacionados abaixo.

GUARDAS MUNICIPAIS MATRÍCULA FUNÇÃO
01 FARLY MARQUES DE 

SOUZA
107630 COMANDANTE DA 

GUARDA MUNICIPAL 
DE MARATAIZES

02 VANDERSON AMORIM DA 
SILVA

107656 INSPETOR CHEFE

03 CAROLINNY R. DE SOUZA 
LYRIO

106018 INSPETORA CANIL

04 LEIA ALVES MENDES 107638 INSPETORA 
ADMINISTRATIVA

05 THIAGO DA SILVA PAZ 107655 INSPETOR 
OPERACIONAL

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

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 02  de dezembro de 2022.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO -  P Nº 9.885, DE 02 DE DEZEMBRO 
DE 2022.

CONCEDE AFASTAMENTO ESPECIAL COM ÔNUS A 
SERVIDOR EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta dos processos administrativos sob 
Protocolos nº 18981/2022 e 20482/2022, e com respaldo no 
Art. 83, incisos II, V, §2º e Art. 84, §1º, §2º e §3º, da Lei nº 
867 de 23 de março de 2005;

DECRETA: 

Art. 1º - Fica concedido ao Servidor Público Municipal 
FABIANO MIRANDA BORGES, Matrícula nº 10748401, 
investido no cargo de provimento efetivo de Professor 
MAPA-S, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 
Afastamento Especial com Ônus, pelo período de 06 (seis) 
semanas, mediante comprovação, para participação no 
Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores 
de Língua Inglesa nos Estados Unidos (PDPI), ofertado 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - CAPES, nos termos do Processo Administrativo 
nº 38336/2022.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos a partir de 10 de janeiro de 2023, 
revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 02 de dezembro de 2022.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 563 DE 02 DE DEZEMBRO DE 
2022.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA ESCALA DE FÉRIAS 
NO EXERCÍCIO DE 2023, DO QUADRO ESTATUTÁRIO 
LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o art. 108, § 
4º, da Lei Complementar nº 053, de 09 de outubro de 1997, 
e a INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 01/2021, de 10 de 
setembro de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º – Alterar o item do artigo 1º da Portaria nº 536 de 17 
de Novembro de 2022, da servidora relacionada abaixo:

REGIME: Estatutário
SERVIDORA: kamile verdan Ribeiro
MATRÍCULA: 108678-01
PERÍODO DE FÉRIAS: 02/01/2023 a 31/01/2023

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas 
disposições em contrário.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE.

VALDINEI DAMIÃO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 564 DE 02 DE DEZEMBRO DE 
2022.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAL DE AUTORIZAÇÕES  
DE FORNECIMENTOS/EXECUÇÃO Nº 01435, 01436 E 
01437/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde VALDINEI DAMIÃO 
ALVES DOS SANTOS , no uso de suas atribuições legais, 
em face do DECRETO – P Nº 9.831, DE 11 DE OUTUBRO  
DE 2022. 

RESOLVE: 

Art. 1º – Nomear o servidor Srº ROGÉRIO DE SOUZA 
PINHEIRO servidor  desta municipalidade,  nesta secretaria, 
matriculado sob o Nº 108669-03, como fiscal de Autorizações        
De Fornecimentos  de  Nº 01435, 01436 E 01437/2022 , que 
tem como contratado (a)  PORTO MOXUARIA INDUSTRIA 
E COMERCIO EIRELI , e como objeto  a AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO     ,  para 
atender a Secretária Municipal de Saúde. 

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em 
sua ausência e em seus impedimentos pelo Srº JOEL DA 
FONSECA JUNIOR, servidor desta municipalidade,  nesta 
Secretaria, matriculado sob o nº 109000-05. 

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.

VALDINEI DAMIÃO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 565 DE 02 DE DEZEMBRO DE 
2022.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAL DE AUTORIZAÇÃO   
DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 01134/2022 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde VALDINEI DAMIÃO 
ALVES DOS SANTOS , no uso de suas atribuições legais, 
em face do DECRETO – P Nº 9.831, DE 11 DE OUTUBRO  
DE 2022. 

RESOLVE: 

Art. 1º – Nomear o servidor Srº ROGÉRIO DE SOUZA 
PINHEIRO servidor  desta municipalidade,  nesta secretaria, 
matriculado sob o Nº 108669-03, como fiscal de Autorização         
De Fornecimento  de  Nº 01134/2022 , que tem como 
contratado (a)  MAX- MEDICAL COMERCIO DE PROD. 
MEDICOS HOSP.LTDA , e como objeto  a AQUISIÇÃO DE 
CORRELATOS, MATERIAS CLÍNICOS PARA USO NOS 
ATENDIMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, BEM 
COMO EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLOGICA     ,  para atender a Secretária Municipal 
de Saúde. 
Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em 
sua ausência e em seus impedimentos pelo Srº JOEL DA 
FONSECA JÚNIOR, servidor desta municipalidade,  nesta 
Secretaria, matriculado sob o nº 109000-05. 

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.

VALDINEI DAMIÃO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA SEMAG Nº 045, DE 01 DEZEMBRO 
DE 2022

DISPÕE SOBRE ESCALA DE FÉRIAS PARA O EXERCÍCIO 
DE 2023 E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Secretário Municipal de Agricultura, Agropecuária, 
Abastecimento e Pesca, no uso de suas atribuições legais, 
conforme previsto no art. 108, § 4º, da Lei Municipal nº 
053/1997 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 01/2021, 
que lhe são conferidas pelo DECRETO P Nº 9.826 de 10 de 
Outubro de 2022. 

R E S O L V E : 

Art. 1º – Aprovar a escala de férias, para o exercício de 
2023, dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Agropecuária, Abastecimento , conforme segue: 

Regime Estatutário: 
Matrícula Nome do Servidor Período Aquisitivo Período de Férias

108002-01 ADELSON DA SILVA 
FERREIRA 30/07/2022 a 29/07/2023 01/08/2023 a 31/08/2023

108003-01 ADRIANA BRANDAO 
ALVES 20/07/2021 a 19/07/2022 02/01/2023 a 31/01/2023

108004-01 ALEXANDRE SILVA DE 
SOUZA 07/08/2022 a 06/08/2023 07/08/2023 a 05/09/2023

108079-01 ALEXSSANDRO GOMES 
DE OLIVEIRA 01/11/2021 a 30/11/2022 01/11/2023 a 30/11/2023

106882-01 ALINE DIAS DA SILVA 01/07/2022 a 30/06/2023 03/07/2023 a 01/08/2023

103315-02 ANDRE DOS SANTOS 
GUIMARAES 22/07/2022 a 21/07/2023 02/10/2023 a 01/11/2023

106939-01 ANGELA MARIA DOS 
SANTOS FLORENTINO 01/08/2016 a 31/07/2017 CEDIDA 

108147-01 DELJO BARROS 
SUCUPIRA 14/09/2021 a 13/09/2022 04/12/2023 a 02/01/2024

108005-01 GERSON MOREIRA 
FERNANDES 31/07/2021 a 30/07/2022 06/11/2023 a 04/12/2023

108119-01 JOSINEI DIAS 28/08/2021 a 27/08/2022 02/01/2023 a 31/01/2023

102345-01 LUIZ CARLOS SOUZA LICENÇA SAUDE

106427-01 MARCIO DA SILVA 
MARQUES 03/02/2022 a 02/02/2023 06/02/2023 a 07/03/2023

104991-01 MARCOS MARVILA 
CARVALHO 01/02/2022 a 31/01/2023 06/02/2023 a 07/03/2023

102066-01 MAXWELBER DE 
OLIVEIRA TEIXEIRA 03/03/2022 a 02/03/2023 06/03/2023 a 04/04/2023

000260-01 MIRIA CAMARA DE 
JESUS 01/04/2021 a 31/03/2022 02/01/2023 a 31/01/2023

111602-01 NILSON DE ALMEIDA 
PESSOA 03/01/2022 a 02/01/2023 02/01/2023 a 31/01/2023

001448-01 ORLANDO BENEVIDES 24/01/2022 a 23/01/2023 02/10/2023 a 31/10/2023

104621-01 RAÍLTON SILVA ALVES 19/09/2021 a 18/09/2022 02/01/2023 a 31/01/2023

108006-01 RONIS CARVALHO DA 
SILVA 31/07/2021 a 30/07/2022 02/01/2023 a 31/01/2023

100009-01 SELMAR ALMEIDA 
DA SILVA JUNIOR 13/04/2022 a 12/04/2023 01/08/2023 a 

30/08/2023

Regime Comissionado: 
Matrícula Nome do Servidor Período Aquisitivo Período de Férias

111923-02 ADEMILTON RODOVALHO 
DA COSTA 20/05/2022 a 19/05/2023 01/05/2023 a 31/05/2023

ANDERSON GOUVEIA DE 
OLIVEIRA 10/10/2022 a 09/10/2023 06/11/2023 a 04/12/2023

 
111572-02 

DANIEL GONÇALVES 
MOULIN 10/06/2022 a 09/07/2023 03/07/2023 a 01/08/2023

0280-01 ELIZEU MACHADO 
ESTEVÃO 10/10/2022 a 09/10/2023 06/11/2023 a 04/12/2023

109810-04 ERIVELTO BATISTA 
ATALIBA 09/06/2022 a 08/06/2023 03/07/2023 a 01/08/2023

112655-01 FABRICIO BAIENSE 
FONSECA 01/07/2022 a 30/06/2023 03/07/2023 a 01/08/2023

110619-03 FRANCISCO CARLOS 
PEREIRA ROCHA 20/05/2022 a 19/05/2023 05/06/2023 a 03/07/2023

112612-01 GEÉLICA BRANDÃO 
MARQUES 03/06/2022 a 02/06/2023 03/07/2023 a 01/08/2023

JANINE ALEXANDRE DE 
OLIVEIRA 10/11/2022 a 09/11/2023 04/12/2023 a 02/01/2024

110632-02 GILMAR BARBOZA DA 
COSTA 20/05/2022 a 19/05/2023 05/06/2023 a 03/07/2023

108987-07 JONECI DA SILVA 
MARQUES 07/06/2022 a 06/06/2023 03/07/2023 a 01/08/2023

112622-01 JULIANO LEONARDO 
ALVES 03/06/2022 a 02/06/2023 03/07/2023 a 01/08/2023
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110415-02 LEVI CARVALHO DE 
OLIVEIRA LICENÇA/SAÚDE

112669-01 LUCAS DOS SANTOS 
MACHADO 01/07/202 a 31/07/2023 03/07/2023 a 01/08/2023

110583-05 MARCIONES NUNES DE 
SOUZA 10/10/2022 a 09/10/2023 06/11/2023 a 04/12/2023

108500-06 ROMULO MEIRELES 
BECHARA 09/06/2022 a 08/06/2023 03/07/2023 a 01/08/2023

TATIANE MARQUES 
BATISTA 18/10/2022 a 17/10/2023 06/11/2023 a 04/12/2023

001911-01 WAGNER RAMOS DA 
COSTA 13/10/2022 a 12/10/2023 06/11/2023 a 04/12/2023

111190-02 WELLINGTON MIGUEL 
DE PAIVA 20/05/2022 a 19/05/2023 05/06/2023 a 03/07/2023

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogados as disposições em contrário. 

  REGISTRE-SE.        PUBLIQUE-SE.       CUMPRA-SE. 

Marataízes – ES, 01 de dezembro de 2022.

ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
de Marataízes, no uso de suas atribuições legais, convoca 
os membros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal 
de Assistência, e a população em geral, para Reunião 
Extraordinária, agendada para o dia 20 de Dezembro de 
2022 (Terça-Feira), às 14 horas em primeira convocação 
e às 14 horas e 30 minutos, em segunda convocação, 
na sala dos Conselhos, que funciona na Secretaria de 
Saúde.

Pauta:

1. Leitura das Atas anteriores;

2. Análise dos Relatórios de Atendimentos, 
Acompanhamentos e Monitoramento, realizado pela Equipe 
Técnica da Superintendência de Habitação, às famílias 
beneficiadas com o Projeto Bolsa Moradia, fundamentado 
na Lei Municipal de N.º 1.409/2011;

3. Análise do contido no Ofício/SEMASHT N.º 185;

4. Leitura de Ofícios diversos.

Marataízes-ES, 02 de Dezembro de 2022

MARCO CÉSAR NUNES DE MENDONÇA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência 

Social

RESUMO DE CONVÊNIOS

RESUMO DE CONVÊNIO – RECEBIMENTO DE RECURSO
TÍTULO DO CONVÊNIO: Gratuidade EC 123/22

Nº DO PROCESSO: Transferência de Recursos contínuos
CONCEDENTE: MDR/Ministério do Desenvolvimento Regional

CONVENENTE (ÓRGÃO DESTINO): PMM/Secretaria de Assistência Social
FINALIDADE/OBJETO: Atendimento Social

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos
PARLAMENTAR/PARTIDO NÃO É EMENDA PARLAMENTAR
DATA DE CELEBRAÇÃO: Anual

INÍCIO DE VIGÊNCIA:  23/09/2022
FIM DE VIGÊNCIA: 31/05/2023

VALOR DE REPASSE: 520.560,34
VALOR DE CONTRAPARTIDA: 0,00
VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: 520.560,34

DATA DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO: 

BENEFICIÁRIO: Custeio da Gratuidade de Idosos nos Sistemas 
de Transporte Público Coletivo

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:
ESTÁGIO DO PROCESSO: 

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão 
registradas nas próximas atualizações

TERMO DE CONVÊNIO OU CONGÊNERE: 
TERMO ADITIVO: --------------------------------------

CONTA BANCÁRIA/BANCO: 22.702-1 – BB
RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO 2022

1 - SALDO ANTERIOR 0,00
2 - RECEBIDO EM 28/10/2022 520.560,34

3 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL 0,00
4 - RENDIMENTOS 0,00

5 - SUB-TOTAL (5 = 1+2+3+4) 520.560,34
6 - SAÍDA DE RECURSOS 0,00

7 – SALDO ATUAL (7 = 5-6) 520.560,34

Robertino Batista da Silva
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE ANULAÇÃO DE 
FORNECIMENTO

EXTRATO DE ANULAÇÃO DE FORNECIMENTO 
/ EXECUÇÃO

ESPECIE: ANULAÇÃO N.º 00000420 - 01/12/2022
PROTOCOLO: N.º 012719/2022
CONTRATADA: SOANA COMERCIO E SERVICOS DE 
EQUIPAMENTOS LTDA 
CPF/CNPJ: 39154264000135
ORIGEM: AF N.º 001192/2022 - 13/10/2022
JUSTIFICATIVA: A SECRETARIA INFORMA QUE A 
EMPRESA NÃO TEM TEMPO HÁBIL PARA ENTREGA 
DOS OBJETOS NESTE EXERCÍCIO.
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO
DOTAÇÃO: 000010000001.0824400342.114.44905200000
.1311000000 - 00634-1311000000
VALOR TOTAL ANULADO R$: 25.930,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 3671                      MARATAÍZES - ES - 02 de dezembro de 2022 - Página 6

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE ANULAÇÃO DE FORNECIMENTO 
/ EXECUÇÃO

ESPECIE: ANULAÇÃO N.º 00000421 - 01/12/2022
PROTOCOLO: N.º 003931/2022
CONTRATADA: SOANA COMERCIO E SERVICOS DE 
EQUIPAMENTOS LTDA 
CPF/CNPJ: 39154264000135
ORIGEM: AF N.º 000566/2022 - 28/06/2022
JUSTIFICATIVA: A SECRETARIA INFORMA QUE A 
EMPRESA NÃO TEM TEMPO HÁBIL PARA ENTREGA 
DOS OBJETOS NESTE EXERCÍCIO.
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO
DOTAÇÃO: 000010000001.0824400312.103.44905200000
.1390001000 - 00576-1390001000
VALOR TOTAL ANULADO R$: 6.400,00

EXTRATO DE ANULAÇÃO DE FORNECIMENTO 
/ EXECUÇÃO

ESPECIE: ANULAÇÃO N.º 00000422 - 01/12/2022
PROTOCOLO: N.º 003931/2022
CONTRATADA: SOANA COMERCIO E SERVICOS DE 
EQUIPAMENTOS LTDA 
CPF/CNPJ: 39154264000135
ORIGEM: AF N.º 000568/2022 - 28/06/2022
JUSTIFICATIVA: A SECRETARIA INFORMA QUE A 
EMPRESA NÃO TEM TEMPO HÁBIL PARA ENTREGA 
DOS OBJETOS NESTE EXERCÍCIO.
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO
DOTAÇÃO: 000010000001.0824100312.093.44905200000
.1311000000 - 00511-1311000000
VALOR TOTAL ANULADO R$: 3.200,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
DE CONTRATO

EXTRATO DE 005 TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 
000183/2018
CONTRATADA: ELIUD ROCHA MIRANDOLA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL   PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA EMEIEF BOA VISTA 
DO SUL, NAS MESMAS CONDIÇÕES INICIALMENTE 
PACTUADAS.
VALOR: R$ 33.515,76
DOTAÇÃO:
000008000001.1236100192.047 - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA
PRAZO: FICA O CONTRATO PRORROGADO, PASSANDO 
A SUA VIGÊNCIA FINAL PARA O DIA 31 DE DEZEMBRO 
DE 2024
DATA DE ASSINATURA: 25 DE NOVEMBRO DE 2022
SIGNATÁRIOS: ROBERTINO BATISTA DA SILVA - 
PREFEITO MUNICIPAL, CRISTIANE FRANCA DE SOUZA 
RIBEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
ELIUD ROCHA MIRANDOLA - CONTRATADA
PROCESSO: N.º. 49341/2022

RATIFICAÇÕES

RATIFICAÇÃO

Em cumprimento ao Artigo 26 da Lei Federal N.º 8.666/1993 
e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ma-
rataízes - ES, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que nos autos do Processo Administrativo N.º 026245/2022, 
RATIFICOU a contratação direta da empresa: OZIELTON 
FRANÇA, pessoa física de direito privado, inscrita no 
CPF sob o n.º 396.540.877-15, com sede na RUA PRO-
JETADA, SN - BOA VISTA - MARATAIZES - ES - CEP: 
29345000, no valor total de R$ 70.000,00 (setenta mil 
reais), visando a LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIO-
NAMENTO DE CRECHE NA LOCALIDADE DE BOA VIS-
TA DO SUL, por dispensa de licitação N.º 000036/2022, ID 
TCE-ES N.º 2022.044E0700001.09.0021, com fundamento 
no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal N.º 8.666/1993.

Marataízes - ES, 01 de dezembro de 2022.
ROBERTINO BATISTA DA SILVA

Prefeito

LICITAÇÃO

O Município de Marataízes - ES torna público que às 
09:30 horas do dia 20 de dezembro de 2022, fará a 
abertura da TOMADA DE PREÇOS N.º 000008/2022, 
Processo Administrativo N.º 050301/2022, objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA 
DE CONTENÇÃO DA EROSÃO MARÍTIMA NO PONTAL, 
em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
E URBANISMO. Edital pelo Link: https://marataizes.es.gov.
br/transparencia/licitacao, E-mail: licitacaomarataizes@
gmail.com ou no Setor de Licitações, na Avenida Rubens 
Rangel, 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES - ID TCE-ES 
N.º 2022.044E0700001.01.0049.

Marataízes - ES, 02 de dezembro de 2022.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

O Município de Marataízes - ES torna público que às 14:00 
horas do dia 20 de dezembro de 2022, fará a abertura 
da TOMADA DE PREÇOS N.º 000009/2022, Processo 
Administrativo N.º 040156/2022, objeto: CONSTRUÇÃO 
DE MURO E PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DE AMPLIAÇÃO 
DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, em 
atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
URBANISMO. Edital pelo Link: https://marataizes.es.gov.
br/transparencia/licitacao, E-mail: licitacaomarataizes@
gmail.com ou no Setor de Licitações, na Avenida Rubens 
Rangel, 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES - ID TCE-ES 
N.º 2022.044E0700001.01.0050.

Marataízes - ES, 02 de dezembro de 2022.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 3671                       MARATAÍZES - ES -  02 de dezembro de 2022 - Página 7

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL SEDESSP Nº  01/2022 DE PROCESSO 
SELETIVO  SIMPLIFICADO – GUARDA VIDAS

ESTABELECE  NORMAS  PARA  O  PROCESSO
SELETIVO  SIMPLIFICADO  E  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA  PARA  PREENCHIMENTO  DE
VAGAS  PARA  O  CARGO  DE  GUARDA  VIDAS
NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.999/2018,
OU LEGISLAÇÃO QUE VIER SUBSTITUÍ-LA;

A  Prefeitura  Municipal  de  Marataízes,  por  meio  da  Secretaria  Municipal  de  Defesa  Social  e  Segurança
Patrimonial, TORNA PÚBLICO, a realização do Processo Seletivo Simplificado, com base na Lei Complementar
nº 1.999 de 13 de Março de 2018 e o convênio de cooperação nº 05/2017 firmado entre o  Corpo de Bombeiros
Militares  do  Espírito  Santo  e  Prefeitura  Municipal  de  Marataízes-ES,  para  preenchimento  de vagas,  visando
contratação  de  profissionais  em  designação  temporária  para  cargo  de  Guarda  Vidas,  para  atendimento  a
excepcional interesse público, conforme Lei 1999/2018, de acordo com as normas estabelecidas neste edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1.  O presente processo de seleção simplificado destina-se á contratação de profissionais para o cargo de GUARDA
VIDAS,  conforme  descrito  no  item  6.1  e  suas  eventuais  retificações,  em  regime  de  designação  temporária,  para
atendimento às necessidades de excepcional interesse público para atuar na faixa litôrânea de todo o municipio, de
acordo com as necessidades, no âmbito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, de
acordo com as normas estabelecidas neste edital.

1.2. O Processo Seletivo será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações. Caberá à Comissão do
Processo Seletivo, instituída pelo Decreto E nº 806 de 05 de Julho de 2022, a coordenação do Processo Seletivo de
que trata este edital

1.3. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de Brasília.

1.4 O processo Seletivo simplificado é composto das seguintes etapas: inscrição, classificação, convocação para comprovação
das informações declaradas, realização de exames médicos,  e formalização de contrato. A inscrição do candidato implicará a
concordância plena e integral com os termos deste Edital e serão realizadas no site www.marataizes.es.gov.br.

1.5. É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as publicações relativas a este Processo
Seletivo  no  site  www.marataizes.es.gov.b  r  ,  não  podendo  sobre  estas,  a  qualquer  tempo  ou  esfera,  alegar
desconhecimento.

1.6. Os candidatos convocados através do Diário Oficial para entrega de documentos, deverão apresentar-se no local e horário
definido no Edital de Convocação, munidos de todos os documentos exigidos. 

1.7. O candidato que convocado não comparecer  perderá o direito de pleitear vagas posteriores no decorrer da vigência deste
processo seletivo,  pois sua situação será considerada  “não compareceu”, na listagem dos classificados.

1.8. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas em regime de designação temporária (DT), em atendimento
às necessidades de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial.

1

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - GUARDA VIDAS
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1.9 O requisito, atribuições do cargo, jornada de trabalho, subsídio e quantitativo de vagas para o cargo, encontra-se no Anexo
IV e item 6 deste Edital.

2. DAS INSCRIÇÕES:

2.1 As inscrições para o processo seletivo simplificado serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no
endereço eletrônico www.marataizes.es.gov.br no período de 10 horas do dia 03 de Dezembro de 2022 até  ás
10 horas do dia 09 de Dezembro de 2022, observando o horário de Brasília/DF, informando todos os dados ali
solicitados. As inscrições poderão ser prorrogadas, por necessidade de ordem técnica e ou operacional, a critério
da Prefeitura Municipal de Marataízes.

2.2.  Para inscrever-se, o candidato deverá:

A) Acessar, via Internet, o site  www.marataizes.es.gov.b  r  ,  e localizar a área destinada ao Processo Seleti
vo da Prefeitura Municipal Marataízes;

B) Ler e estar de acordo com as normas deste Edital;

C) Preencher total e corretamente a Ficha de Inscrição e em seguida enviá-la de acordo com as respecti-
vas instruções;

2.3. Após a confirmação da inscrição no sistema, não há possibilidade de alteração, inclusão, ou exclusão de
informações.

2.4. A Prefeitura Municipal de Marataizes, bem como a Comissão Permanente de Processo Seletivo e Concurso
Público  não  se  responsabilizam  por  inscrições  não  recebidas  por  motivo  de  ordem  técnica  do  sistema
informatizado, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica,
bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. Não serão aceitas inscrições condicionais,
por correspondências, ou outra forma não prevista neste Edital e fora do prazo estabelecido no item 2.1. É de
inteira responsabilidade do candidato a inserção de suas informações, bem como a impressão do formulário de
inscrição. 

2.5. As inscrições serão gratuitas e será permitida 01(uma) inscrição por CPF.

2.6. A ficha de inscrição, deverá ser apresentada no momento da convocação para comprovação das informações
declaradas. A não apresentação da ficha de inscrição quando convocado, acarretará em eliminação.

2.7. O candidato classificado poderá a qualquer tempo ser excluído do processo seletivo se constatado que usou
fraude,  malícia  ou  má-fé,  apresentando  dados  inconsistentes  ou  documentos  falsos  podendo,  por  isso,  ser
responsabilizado civil e criminalmente na forma da Lei.

2.8. O candidato é responsável pela veracidade e legitimidade das informações declaradas e dos documentos
apresentados  em  qualquer  fase  do  Processo  Seletivo  Simplificado.  A  falsidade  de  qualquer  documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará em imediata desclassificação do candidato,
ou caso tenha sido selecionado, a extinção do contrato temporário, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

2.9. Não haverá qualquer restrição ao candidato que no ato de sua inscrição no certame, não possuir os requisitos
estabelecidos no anexo 2 e item 6.1. No entanto, o cargo somente será empossado pelo candidato aprovado que
ate a data limite para comprovação tiver cumprido todas as exigências descritas no Edital. A não comprovação do
pré requisito, exigido para o cargo inscrito, acarretará em eliminação.

2.10. São requisitos para inscrição:

2.10.1. Ter na data da inscrição a idade mínima de 18 (dezoito) anos;

2.10.2. O candidato poderá se inscrever  uma única vez neste edital;

2.13. O candidato terá sua inscrição INDEFERIDA  :  
2
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a) Se fizer mais de uma inscrição;

b) Se não enquadrar-se no item 2.10.1

3. DAS ATRIBUIÇÕES:

3.1. São atribuições da Prefeitura Municipal de Marataízes e Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança
Patrimonial:

3.2. Fazer a divulgação do processo seletivo;

3.3. Realizar o Processo Seletivo Simplificado, por intermédio da Comissão constituída no item 1.2 do presente
edital;

3.4. Convocar os candidatos por ordem de classificação, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de
Defesa Social e Segurança Patrimonial;

3.5. São atribuições da Comissão Coordenadora do Processo Seletivo:

3.5.1. Coordenar todo o processo de inscrição, classificação, conferência de documentos, resposta de recursos e
divulgação, de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital.

3.5.2.  A Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial assim como a Comissão Permanente de
Concurso Público e de Processo Seletivo contará com a assessoria da Procuradoria Geral da Prefeitura Municipal
de Marataízes, para auxiliar nos trabalhos executados.

4. DAS VAGAS:

4.1.  As vagas serão as decorrentes da necessidade do excesso de demanda de serviços públicos essenciais,
durante o período de verão, férias e/ou festividades Municipais oficiais no período  de sua duração ,sendo de
responsabilidade do contratado o deslocamento até o local de trabalho e/ou vale transporte, onde a administração
pública participará dos gastos de deslocamento do contratado com ajuda de custos equivalente  a parcela que
exceder 6% (seis por cento) do seu salário base, sendo que tal ajuda não tem nenhuma  natureza salarial em nem
se incorpora a remuneração para quaisquer efeitos e para sua liberação serão considerados somente os dias
efetivamente trabalhados.   Não poderá ser  incorporada,  a candidata que estiver  grávida,  em face dos riscos
decorrentes das atividades físicas desenvolvidas. Serão localizados nos postos de observação por toda a faixa
litorânea do municipio conforme necessidade e critério da SEDESSP.

4.2. As vagas destinam-se ao cargo relacionados no item 6.1 e deverão ser preenchidas por candidatos que
disponham dos requisitos e escolaridade mínimos informados no presente Edital, de acordo com o cargo a que
pretendem concorrer.

4.3. O candidato aprovado somente será empossado, se até a data limite para comprovação documental tiver
cumprido  todas  as  exigências  descritas  no  edital.  Para  a  entrega  da  documentação,  quando  convocado,  o
candidato que, por qualquer motivo,  estiver impedido de participar,  poderá fazê-lo por  procurador legalmente
habilitado, com procuração registrada em cartório, regularizando essa condição no menor prazo possível, exceto
para assinatura do contrato, quando deverá ser o próprio candidato.

4.4. Do  total  de  vagas  que  vierem a  existir  durante  a  vigência  deste  processo,  10%(dez  por  cento)  serão
destinadas  a  candidatos  com deficiência,  desde  que  comprovado  que  sua  deficiência  é  compatível  com as
atribuições do cargo a ser ocupado.

4.5. Somente haverá vaga para o candidato com deficiência no cargo, com número de vagas superior a 10(dez). 

5.    DAS VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3
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5.1. Os contratos respeitarão o percentual de 10% (dez por cento) para reserva a  pessoa com deficiência (PCD)
das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade do Processo Seletivo, desde que os cargos
pretendidos sejam compatíveis com a deficiência que possuem, conforme estabelece o Artigo 37, S 1  0  ,  do
Decreto  Federal  n  o3.298/1999,  alterado  pelo  Decreto  Federal  n  o  5.296/2004,  que  regulamentam a  Lei  n  o

7.853/1989 e alterações posteriores.

5.2.  Às  pessoas  com deficiência,  que  pretendam fazer  uso  das  prerrogativas  que  lhes  são  facultadas  pela
legislação,  é  assegurado  o  direito  de  inscrição  para  o  Processo  Seletivo,  devendo  ser  observada  a
compatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência que possui.

5.3. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos
para a posse no cargo para o qual pretende concorrer, conforme especificado no presente Edital.

5.4. Será eliminado do processo seletivo simplificado o candidato que tiver deficiência considerada incompatível
com as atribuições do cargo pleiteado.

5.5. O laudo médico deverá dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência do candidato, com expressa
referência  ao  código  correspondente  de  classificação  internacional  de  doença,  bem como o  enquadramento
previsto no artigo 4º do Decreto Federal no 3.298/99.

5.6. O laudo médico terá validade somente para este Processo Seletivo e não será devolvido, assim como não
serão fornecidas cópias do mesmo.

5.7.  O laudo médico deverá ser emitido contendo as seguintes exigências:

a) constar o nome e o número do documento de identificação do candidato, o nome, número do registro no Conse-
lho Local de Trabalho de Medicina (CRM) e assinatura do médico responsável pela emissão do laudo; A data de
emissão do laudo deverá ser até os 3 (três ) últimos meses a contar da publicação deste edital.

b) a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID 10), bem como a causa da deficiência;

c) o laudo que não atender às exigências contidas neste Edital não terá validade, ficando o candidato impossibili -
tado de participar do Processo Seletivo.

d) o laudo que for transcrito manualmente, terá que ser legível, para leitura e entendimento da Comissão.

e) o candidato que se declarar deficiente no ato da inscrição e não entregar o laudo médico no momento da 

chamada, será desclassificado e não poderá, posteriormente, alegar essa condição para reivindicar qualquer ga-
rantia legal no Processo Seletivo. 

f) A classificação do candidato na condição de pessoa com deficiência obedecerá aos mesmos critérios adotados
para os demais candidatos.

g) O grau de deficiência do candidato não poderá ser invocado como causa de aposentadoria por invalidez.

5.8. O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do processo, em
qualquer fase deste Processo Seletivo, e responderá, civil e criminalmente, pelas consequências decorrentes do
seu ato.
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5.9. O candidato que não informar que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência no ato
da inscrição não terá direito de concorrer ás essas vagas.

6 - DO CARGO/FUNÇÕES E JORNADA DE TRABALHO

6.1.  O  candidato  deverá  apresentar  a  habilitação  exigida  para  o  cargo  no  momento  da  convocação  para
apresentar documentos, observando os seguintes critérios no quadro abaixo:

CARGO CARGA
HORÁRIA

SALÁRIO PRÉ-REQUISITO

GUARDA VIDAS    40h  R$ 1.212,00 Escolaridade:  4ª  série  ou  5º  ano  do  Ensino
Fundamental
Curso Específico de Guarda Vidas de no mínimo
120 (cento e vinte) horas:
CERTIFICADO DE GUARDA VIDA MINISTRADO PELO CORPO DE
BOMBEIROS  ATUALIZADO  (CBMES) OU  TER  CERTIFICADO  DO
CURSO  DE  GUARDA  VIDAS  MINISTRADA  PELO  CORPO  DE
BOMBEIRO (CBMES) REVALIDADO

.

6.2. Conhecer  as  exigências  estabelecidas  neste  edital,  que  poderá  ser  obtido  pelo  endereço  eletrônico
www.marataízes.es.gov.br, e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

6.3. Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos e remuneração, prevista no inc. XVI e §10, ambos do
art. 37 da CRFB/88.

7. DA CLASSIFICAÇÃO:

7.1. Após encerramento do período de inscrições, a SEDESSP,  por intermédio da Comissão  Permanente de 

Concurso Público e Processo Seletivo, divulgará no diário oficial do municipio no endereço eletrônico 

www.marataizes.es.gov.br a relação dos candidatos que obtiveram pontuação, segundo a ordem crescente de 

classificação. Nessa fase, não caberá recurso.

7.2. Serão computados os itens declarados no momento da inscrição e sua comprovação dar-se-á por meio de 

apresentação de documentação respectiva no momento da chamada, obedecendo o requisito do cargo e os 

critérios de pontuação.

7.3. Na hipótese de não comprovação dos itens declarados na ficha de inscrição e solicitados no ato da Chamada,

o candidato será automaticamente ELIMINADO. 

7.4. Na hipótese do NÃO COMPARECIMENTO do candidato no ato da chamada, o mesmo não poderá pleitear
vagas em momentos posteriores.

7.5.  O candidato classificado poderá ser  convocado até  o limite  do prazo de validade do Processo Seletivo,
observando-se o exclusivo interesse da Prefeitura Municipal de Marataízes.

7.6. A ordem de convocação dos candidatos obedecerá a ordem de classificação dentro do cargo.
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8. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

8.1. A avaliação para fins de classificação neste processo seletivo, terá pontuação máxima de 100 (cem) pontos,
e consistirá nos seguintes critérios:  qualificação profissional e experiência profissional divididos da seguinte
forma:

a) Guarda Vida
QUESITO – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VALOR 

Até  2  (dois)  Certificados  ou  Declaração  de
conclusão  curso  de  capacitação,  na  função
pleiteada, com carga horária mínima de 40h –
de  instituição  pública  ou  privada  cada  um
valendo 20 pontos a saber:
Cursos  específicos  às  atividades  do  cargo,
realizados  promovidos  por  órgãos  públicos
federais,  estaduais  e  municipais  ou  cursos
específicos  as  atividades  do  cargo,
realizados/promovidos por empresa privada ou
terceirizada,  desde  que  seja
autorizada/credenciada  aos  órgãos  públicos
federais,  estaduais  e  municipais,  nos  anos de
2018 a 2022, com carga horária mínima   de 40
(quarenta)  horas.  Não  será  pontuado  o
certificado de curso exigido como pré requisito

40

QUESITO – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL VALOR

Tempo  de  serviço  na  área  específica  (2.0
pontos por  mês trabalhado),  limite  máximo de
30 meses, considerando o mês completo de 30
dias, sem sobreposição de tempo.

60

8.2  Experiência  Profissional: Tempo  de  serviço  na  área  específica ao  cargo  escolhido,  prestado  para  a
administração Pública Federal, Estadual ou Municipal ou na atividade privada. Para efeito de cálculo será atribuído
02  (dois)  pontos  por  mês  trabalhado,  considerando  o  mês  30  dias,  com limite  máximo  de  30  meses,  com
pontuação máxima de 60 pontos, sem sobreposição de tempo.  O tempo de serviço utilizado como pré requisito,
não será computado para fins de pontuação e só será aceito o tempo de serviço específico ao cargo pleiteado.
Caso o candidato tenha ocupado cargo com nomenclatura diferente da pleiteada, o mesmo deverá apresentar
declaração emitida pelo setor competente, contendo as atribuições do cargo para que a Comissão de Processo
Seletivo possa analisar se o tempo de serviço condiz com o cargo inscrito. 

a)Órgão Público: Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da
prestação  da  atividade,  em  papel  timbrado,  com  carimbo  do  órgão  expedidor,  datado  e  assinado  pelo
Departamento de Pessoal /Recursos Humanos da Secretaria de Administração ou Secretaria equivalente, não
sendo aceitas, sob hipótese alguma, declarações expedidas por qualquer órgão que não especificado neste item.

b)Empresa Privada: Cópia simples e legível da carteira de trabalho contendo a página de identificação
(foto/dados pessoais) e o (s) registro (s) do (s) contrato (s) de trabalho. Em caso de contrato de trabalho em vigor
(sem data de saída), para contagem do tempo de serviço será necessária a declaração do empregador, datada e
assinada, comprovando o efetivo período de atuação em papel timbrado com carimbo de CNPJ do empregador
com firma reconhecida.
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8.2.1. O Tempo de Serviço, será comprovado através da Carteira de Trabalho, ou Declaração do Departamento de
Pessoal/Recursos Humanos da Secretaria de Administração ou Unidades Regionais da Secretaria de Estado.
 
8.3 Para efeito de pontuação do Tempo de Experiência Profissional não será considerado:

a) O tempo de estágio, monitoria, de bolsa de estudo ou de atividade como voluntário;
b) Fração de dia;
c) O exercício de cargo/função/emprego prestado concomitantemente, ainda que haja compatibilidade de horário.
d) No documento comprobatório de experiência profissional deverá, obrigatoriamente, conter a indicação do cargo,
período trabalhado (dia, mês e ano de início e término)devendo ser especifico ao cargo pleiteado.
e) Não será aceito para fins de pontuação, o Exercício Profissional prestado na qualidade de proprietário/sócio de
empresa;

8.4. A comprovação de qualificação profissional para fins de pré-requisito e de títulos se dará por meio de cópia

autenticada ou cópia simples acompanhada dos originais dos documentos para conferência, na forma seguinte:

I - No caso da documentação para fins de comprovação de título de no nível de graduação, será apresentada

cópia simples do Diploma, acompanhada de cópia simples do histórico escolar, ou Certidão de conclusão do curso

na versão original com data em que ocorreu a colação de grau ou cópia autenticada em cartório, acompanhada de

cópia simples do respectivo histórico escolar, compatível para o âmbito de atuação pleiteada;  cópia simples do

Certificado  de  curso  de  Pós-Graduação  “Lato  Sensu”,  Especialização,  em saúde  ou  educação,  na  área  de

conhecimento da Licenciatura Plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições

inerentes ao cargo/função, com duração de 360(trezentos e sessenta) horas com aprovação de monografia ou

Certidão de conclusão do curso, na versão original ou cópia autenticada em cartório e cópia do respectivo histórico

escolar; 

II - A documentação a que se refere o inciso I deste item deverá conter obrigatoriamente atos de autorização,

reconhecimento ou renovação de reconhecimento do curso e credenciamento da Instituição de Ensino Superior,

devidamente carimbada pela Instituição e pelo responsável pela emissão do respectivo documento.

III - Cursos específicos às atividades do cargo, realizados promovidos por órgãos públicos federais, estaduais e

municipais  nos  anos de 2018 a 2022,  ou ,  realizados promovidos  por  órgãos públicos federais,  estaduais  e

municipais  ou  cursos  específicos  as  atividades  do  cargo,  realizados/promovidos  por  empresa  privada  ou

terceirizada, autorizada/credenciada aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, nos anos de 2018 a

2022, conforme especificado no item 8 do presente Edital

8.5. Como comprovação de pré-requisito, para os cargos de Ensino Fundamental e Ensino Médio,  não serão

aceitos Declaração de Conclusão ou Declaração de Cursando,  apenas o Histórico Escolar  ou Certificado de

Conclusão.

8.6.  A Comissão não se responsabiliza pela devolução de documentos originais.

8.7.  Todo documento expedido em língua estrangeira  somente será considerado se traduzido para a  Língua

Portuguesa por tradutor juramentado.

9.  DO DESEMPATE

9.1. Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à seguinte ordem de prioridade:
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a) Idade igual ou superior a sessenta anos, até o ultimo dia de inscrição, conforme artigo 27, parágrafo único do
Estatuto do Idoso
b) O candidato que tiver maior número de pontos, como experiência profissional,  no cargo/função/modalidade
pleiteada, com limite máximo de 60 pontos.
c) Maior pontuação apresentada na qualificação profissional; 
d) Maior idade, considerando-se dia, mês e ano e nascimento;

10. DA ELIMINAÇÃO

10.1. Na hipótese de não apresentar a Ficha de Inscrição, de não comprovar o que é exigido como pré-requisitos
(escolaridade ou curso), o candidato estará SUMARIAMENTE ELIMINADO do processo de seleção.

11.  DO RECURSO:

11.1.  Os  recursos  acerca  dos  resultados  das  comprovações  de  informações  declaradas  deverão  ser  feitos
exclusivamente no site www.marataizes.es.gov.br, no prazo determinado na publicação em diário Oficial.

11.2. Serão indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão do Processo Seletivo;

b) que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Edital;
c) intempestivos, sem fundamentação, com fundamentação inconsistente, ou de terceiros;

d) encaminhados por e-mail, via correspondências pelos correios, redes sociais online, ou outra forma não previs-
ta neste Item.

e) referente ao indeferimento por qualquer subitem do item 2.10, não será aceito.

11.3. Após análise dos recursos será publicado no site www.marataizes.es.gov.br a classificação definitiva contra

a qual não caberá mais recursos.

12. DA CHAMADA:

12.1.  A chamada dos classificados será efetuada com anuência da  Secretaria Municipal  de Defesa Social e
Segurança Patrimonial através da Comissão  Coordenadora do Processo Seletivo  publicado no Diário Oficial,
endereço  eletrônico  www.marataizes.es.gov.br,  obedecendo  a  listagem de  classificação  e  necessidade  desta
Secretaria.

12.2. Após a divulgação das listas de classificação, o resultado será homologado pela Prefeitura de Marataízes.

12.3. A chamada dos classificados será exclusivamente pública, com 24 (vinte e quatro horas) no mínimo  de
antecedência, através do edital a ser publicado no site www.marataizes.es.gov.br de acordo com a necessidade
da  Secretaria  Municipal  de  Defesa  Social  e  Segurança  Patrimonial, obedecendo  rigorosamente  a  ordem de
classificação.

12.4. Os candidatos classificados, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Defesa Social e
Segurança Patrimonial,serão contratados obedecendo à ordem classificatória  conforme o disposto neste Edital.

12.5. Após a homologação do Processo Seletivo, os candidatos classificados poderão ser convocados a qualquer
momento,  durante  todo  o  prazo  de  validade  do  certame,  para  realização  de  exames  médicos,  além  de
apresentação de documentação pertinente, reservando-se ao Município o direito de proceder à convocação e à
contratação, em número que atenda ao seu interesse e as necessidades.

12.6. O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, sendo sua responsabilidade
acompanhar, durante toda a validade deste Processo Seletivo, as publicações oficiais.
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12.7. No ato da convocação para entrega de documentos para fins de comprovação dos itens declarados na
inscrição, o candidato deverá apresentar: 

a)  Ficha de Inscrição gerada pelo sistema eletrônico do Processo Seletivo;
 
b) Comprovação  de  Qualificação  Profissional  e  demais  documentos,  para  fins  de  pré-  requisito;  diploma  ou
certificado/certidão de conclusão de curso acompanhado de histórico escolar exigido para o cargo constando o
registro no MEC, com especificação das Portarias publicadas no DOU, onde reconhece a IES, o curso presencial
e na modalidade EAD, conforme requisito do cargo pretendido, comprovado por meio da apresentação de original
e cópia do documento.
c) Documentação declarada na Ficha de Inscrição; deverá comprovar todas as informações declaradas na ficha
de inscrição,  tanto  para  pré  requisito,  como para  fins de pontuação (cursos e  tempo de serviço),  dentro  de
envelope.
d) Documento de identificação oficial com foto.

12.8. O candidato deverá apresentar os documentos abaixo relacionados no momento que for convocado para
formalização de contrato em envelope:

5. Foto 3x4 recente
6. Carteira de identidade (RG) com número, órgão expedidor e data de emissão
7. Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante da situação cadastral emitido no site da Receita com situa-

ção “Regular”
8. Consulta da Qualificação Cadastral no site do eSocial, com a mensagem “Os dados estão corretos” http://por-

tal.esocial.gov.br
9. Título de Eleitor com comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral
10. Carteira de Trabalho – CTPS, onde conste fotografia, número/série, data de expedição, filiação, local de nasci-

mento e página de contrato do primeiro emprego
11. PIS ou/PASEP (exceto para quem ainda não exerceu atividade profissional)
12. Certidão de Nascimento ou Casamento
13. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos
14. Cartão de Vacina atualizado no caso de filhos menores de 14 anos
15. Declaração de frequência escolar dos filhos de 7 a 14 anos
16. CPF dos dependentes (cônjuge e filhos declarados no IRRF)
17. Certificado de Alistamento Militar ou Dispensa (para o sexo masculino)
18. Comprovante de Residência (água, luz, telefone) no nome do candidato, ou quando for em nome de outro, 

comprovar através de certidão de casamento, nascimento ou contrato de aluguel.

19. Carteira do Conselho de Classe e Comprovante de Regularidade junto ao Conselho de Classe (conforme exi-
gência do cargo/para profissionais com Registro Obrigatório)

20. Carteira Nacional de Habilitação (somente para cargo de Motorista)
21. Atestado de antecedentes criminais expedido pela Polícia Civil do Estado
22. Certidões negativas da Justiça Estadual do ES, cível e criminal (https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/

sistemas/certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm) escolher a 1ª e 2ª instância uma de cada vez
23. Certidões negativas da Justiça Federal do ES, cível e criminal (https://balcaovirtual.trf2.jus.br/balcaovirtual/#/

consultar-certidao) 
24. Declaração de Bens de valores que constituem o patrimônio 
25. Declaração de acúmulo de cargo na esfera da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal
26. Declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na Constitui-

ção Federal de 1988
27. Declaração de não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou municipal) em con-

sequência de processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público)
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12.9.Os candidatos deverão apresentar no ato da convocação, os documentos dispostos no item 13.7 e 13.8, sob
pena de não contratação, reclassificação e eliminação na listagem.

12.10.  O candidato  deverá  apresentar  os  pré-requisitos  no momento  da  convocação em original.  Caso  seja
constatado na verificação que o documento apresenta inconformidade de qualquer natureza,  o contrato será
rescindido após ciência do profissional e assinatura do termo de rescisão.

12.11.Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de Marataízes poderá solicitar outros documentos comple-
mentares.
12.12.No ato da convocação para contratação, todos os requisitos especificados neste Edital deverão ser compro-
vados mediante a apresentação de documentos originais.

12.13.O candidato que não reunir os requisitos de acordo com o estabelecido neste Edital perderá o direito à vaga
no cargo para o qual foi convocado.
12.14.O candidato, quando contratado, deverá apresentar-se ao local posteriormente divulgado pela Prefeitura
Municipal de Marataízes. O candidato convocado que não se apresentar no local e nos prazos estabelecidos será
considerado desistente, implicando sua eliminação definitiva e a contratação do candidato subsequente imediata-
mente classificado.

12.15.O acompanhamento e avaliação dos profissionais serão de responsabilidade da SEDESSP.

12.16.O candidato contratado na forma deste edital poderá ser avaliado quanto ao seu desempenho e conduta
profissional, e se for evidenciado sua insuficiência profissional, acarretará a rescisão imediata do contrato celebra-
do com a Prefeitura Municipal de Marataízes.

12.17.Será desclassificado o candidato que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, ou que
não possuir, na data da convocação, os requisitos exigidos neste Edital.

12.18.É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os atos convocatórios publicados após a homologa-
ção do Processo Seletivo.
12.19. O candidato poderá ser representado na Chamada, por procuração desde que tenha poderes específicos e
reconhecimento de firma do outorgante, com data atual e cópia do documento de identidade do procurador, assu-
mindo total responsabilidade pelas informações prestadas.
12.20.Para  comprovação  de  atendimento  à  condição  de  pessoa  com  deficiência  o  candidato  inscrito  nesta
condição deverá apresentar documentação conforme item 5.
12.21.Os formulários das declarações contidas no item 12.8, nºs 24,25,26,27, encontram-se disponiveis no setor
administrativo da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial,  no momento da assinatura do
contrato.

13 – DOS EXAMES ADMISSIONAIS 

13.1. Após a chamada de conferência de documentos e títulos, os candidatos classificados serão convocados

para o exame admissional, a fim de obtenção do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), nos termos da legislação

vigente.  Em  sendo  considerado  apto  para  o  cargo  escolhido,  após  exames  e  perícia  médica,  o  candidato

aguardará a  chamada a ser  publicada no Diário  Oficial  do  Municipio  e  consequente  assinatura  do contrato

temporário de trabalho. 

13.2   O candidato  que se  recusar  a  realizar  parte  ou a  totalidade dos  exames exigidos pela  empresa  será

eliminado do referido processo seletivo.

13.3. Somente serão aceitos os laudos e ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) emitidos exclusivamente pela

empresa indicada pela Prefeitura Municipal de Marataizes.

13.4. A chamada dar-se-á pelo site oficial da Prefeitura Municipal de Marataizes pelo diário oficial do municipio no

endereço: www. marataizes.es.gov.br.

13.5.  A falta de aptidão física e mental para o exercício da função, em contrato temporário, constatada ao tempo

da avaliação médica realizada por empresa indicada pela PMM, implica na sua eliminação do processo seletivo,

conforme o caso.
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13.6.  A conclusão do estado de saúde do candidato pela perícia médica do trabalho é soberana, não cabendo

qualquer manifestação posterior, quando a inaptidão ao cargo.

13.7.  O candidato que não comparecer ao endereço indicado para realização dos exames admissionais no dia e

horário estipulado será desclassificado do presente certame. 

14. DA CONTRATAÇÃO:

14.1. O candidato só poderá ser contratado após a entrega de toda a documentação descrita no item 12.8.

14.2.O candidato só poderá ser contratado pela Prefeitura de Marataízes mediante apresentação da Declaração
do  esocial,  com  o  Resultado  da  Consulta  Qualificação  Cadastral  on-line,  no  site  do  e-social
(http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral), mostrar a Mensagem –  Os dados estão
corretos. Com qualquer outro Resultado de Mensagem, sua contratação não poderá ser realizada.

14.3.  Caso o candidato não tenha trabalhado em nenhuma entidade Pública ou Privada, a validação para o 
cadastro no esocial, será feita no ato da Contratação, através de conferência dos seguintes documentos: RG, 
CPF, NIS(PIS/PASEP/NIT), TITULO ELEITORAL, CERTIFICADO DE RESERVISTA (SEXO MASCULINO), 
CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO. Qualquer inconsistência em um  dos documentos mencionados
neste item, o candidato não poderá ser contratado pela  Prefeitura de Marataízes.

15- DA DESISTÊNCIA

15.1.  A desistência após a formalização do Contrato de Designação Temporária  deverá ser  feita por escrito,
protocolizada  na  Prefeitura  Municipal  de  Marataízes  e  assinada  pelo  candidato  desistente  e  comunicado
imediatamente a Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial.

15.2.  Fica  vetado  ao  candidato  a  desistência  parcial  da  carga  horaria  após  a  formalização  do  Contrato  de
Designação Temporária.

15.3. A ausência do candidato no local de trabalho por 5 (cinco) dias úteis sem justificativa, ininterruptos ou não  e
a qualquer tempo da vigência do contrato, caracterizará sua desistência.

15.4.  O candidato  que assumir  qualquer função e que por ventura,  desistir  da mesma,  após o inicio dos
trabalhos, terá oportunidade de ser convocado em processo seletivo no município pelo período de 12 meses
contados do término original do contrato em que houve desistência.

16. DA DESIGNAÇÃO:

16.1.  A designação em caráter temporário de que trata esse Edital  dar-se-á mediante assinatura de contrato

administrativo de prestação de serviços pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, não

sendo admitida a alteração  do seu local e horário de trabalho. Ficando a possibilidade de mudança do seu horário

e local de trabalho, de acordo com a necessidade da SEDESSP, durante a vigência do contrato. 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. O Processo Seletivo terá validade de 3( três) meses, a contar da assinatura dos contratos administrativos.

17.2. A contratação firmada de acordo com este Edital, extinguir-se-á sem direito a indenizações, ingresso de

servidores efetivos por concurso público, retorno de servidores efetivos afastados por qualquer tipo de licença.

11
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17.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e aceitação das condições do

Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em

eventuais retificações e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar

desconhecimento.

17.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais, avisos e

comunicados referentes a este Processo Seletivo.

17.5. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de entrega de documento

e escolha de vaga. O candidato deverá observar e acompanhar rigorosamente as publicações a serem divulgados

no site www.marataizes.es.gov.br

17.6. É responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, no perfil do candidato, até que

se expire o prazo de validade do Processo Seletivo.

17.7.  A Prefeitura Municipal  de Marataízes reserva-se o direito de proceder às contratações em número que

atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária.

17.8. O não atendimento pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital, a qualquer tempo, implicará

sua eliminação do Processo Seletivo.

17.9. Os casos omissos não previstos neste Edital, serão resolvidos pela Comissão organizadora do Processo

Seletivo, com anuência da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial,

17.10. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

17.11. Fazem parte deste Edital os seus respectivos anexos, quais sejam:

Anexo I - Cronograma

Anexo II – Relação de documentos a serem apresentados no ato da contratação

Anexo III - Atribuições dos Cargos

Anexo IV - Vagas

17.12.  A Contratação temporária, está regulamentada pela Lei nº 1999 de 13 de março de 2018, e deverá ser

obrigatoriamente seguida nos casos previstos a partir da sua publicação.

17.13. Todos os candidatos contratados serão avaliados pela chefia imediata, quanto ao exercício da função,

podendo a incompatibilidade resultar na dispensa do mesmo.

17.14.  Não  poderá  ser  incorporada,  a  candidata  que  estiver  grávida,  em face  dos  riscos   decorrentes  das

atividades físicas desenvolvidas. Caso seja constatado o estado de gravidez até a contratação, a voluntária será

eliminada  do  processo  seletivo,  não  cabendo  reserva  de  vaga  para  inclusão  em  Processos  Seletivos

subsequentes, tendo em vista o caráter  temporário do cargo.
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17.15. Todas as publicações relativas a este Processo Seletivo, serão publicadas no Diário Oficial por meio do

endereço eletrônico www.marataizes.es.gov.br

17.16.  Não  serão  prestadas  informações  por  telefone,  e-mail,  atendimento  presencial,  ouvidoria,  protocolo,

whatsapp, telegram, redes sociais e similares.

17.17. O candidato será designado onde a  Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, assim

decidir dentro das atribuições do cargo ocupado, não cabendo contestação, e, em caso de negativa terá seu

contrato rescindido.

17.19. O contratado perderá sua vaga com o término na vigência do contrato.

Marataízes - ES, 24 de  Novembro  de 2022

Robertino Batista da Silva
 Prefeito Municipal 

Robson Abreu Silva    
                                          Secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial 

Comissão Concurso Público e Processo Seletivo
Decreto 806 de 05 de Julho de 2022
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ANEXO I

CRONOGRAMA

INSCRIÇÃO

LOCAL www.marataizes.es.gov.br link Processo Seletivo Guarda Vida

DIA E HORÁRIO 10 horas do dia 03 de Dezembro de 2022 até  ás 10 horas do dia 09 de Dezembro de

2022

CRONOGRAMA  COM AS DATAS DOS  RESULTADOS ,  DATA E LOCAL DA CHAMADA  SERÁ 

PUBLICADO NO SITE www.marataízes.es.gov.br
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ANEXO II

Relação  de  documentos  a  serem  apresentados  na  convocação  para  formalização  de  contrato  (xerox).  Os
documentos deverão ser entregues em envelope aberto para conferência com original.

1) Ficha de inscrição (quando for Processo Seletivo)
2) Foto 3x4 recente
3) Carteira de identidade (RG) com número, órgão expedidor e data de emissão
4) Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante da situação cadastral emitido no site da Receita com si-

tuação “Regular”
5) Consulta da Qualificação Cadastral no site do eSocial, com a mensagem “Os dados estão corretos” 

http://portal.esocial.gov.br
6) Título de Eleitor com comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral
7) Carteira de Trabalho – CTPS, onde conste fotografia, número/série, data de expedição, filiação, local de 

nascimento e página de contrato do primeiro emprego
8) PIS ou/PASEP (exceto para quem ainda não exerceu atividade profissional)
9) Certidão de Nascimento ou Casamento

1510)  Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos
11)  Cartão de Vacina atualizado no caso de filhos menores de 14 anos
12)  Declaração de frequência escolar dos filhos de 7 a 14 anos
13)  CPF dos dependentes (cônjuge e filhos declarados no IRRF)
14)  Certificado de Alistamento Militar ou Dispensa (para o sexo masculino)
15)  Comprovante de Residência (água, luz, telefone) no nome do candidato (ou pai e mãe)
16)  Comprovante de Escolaridade exigida para provimento do cargo (Diploma ou Declaração acompanhada 

de Histórico Escolar)
17)  Carteira do Conselho de Classe e Comprovante de Regularidade junto ao Conselho de Classe (conforme 

exigência do cargo/para profissionais com Registro Obrigatório)
18)  Carteira Nacional de Habilitação (somente para cargo de Motorista)
19)  Atestado de antecedentes criminais expedido pela Polícia Civil do Estado
20)  Certidões negativas da Justiça Estadual do ES, cível e criminal (https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegati-

va/sistemas/certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm) escolher a 1ª e 2ª instância uma de cada vez
21)  Certidões negativas da Justiça Federal do ES, cível e criminal (https://balcaovirtual.trf2.jus.br/balcaovirtu-

al/#/consultar-certidao) 
22)  Declaração de Bens de valores que constituem o patrimônio 
23)  Declaração de acúmulo de cargo na esfera da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal
24)  Declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na 

Constituição Federal de 1988
25) Declaração de não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou municipal) em 

consequência de processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público)

ANEXO III

ATRIBUIÇÕES

LEI Nº 1.355, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010
 

Guarda Vida

Atribuições típicas:

Exercer  tarefas  de  vigilância  e  salvamento,  observando  os  banhistas,  no  sentido  de  prevenir

afogamento e salvar a vida de pessoas em perigo; além de atuar em atividades de apoio às ações

da defesa civil municipal e em programas e projetos educacionais nas escolas municipais visando

conscientizar  os  alunos  sobre  a  sua  segurança  e  de  familiares,  bem como junto  as  entidades

comunitárias. (Redação dada pela Lei Complementar nº 2064/2019) 
Atribuições  típicas  quanto  às  atividades  salvamento  e  prevenção  de  acidentes  com  banhistas

visitantes  e  munícipes,  e  preservação  da  vida: (Redação  dada  pela  Lei  Complementar  nº

2064/2019)
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10)  Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos
11)  Cartão de Vacina atualizado no caso de filhos menores de 14 anos
12)  Declaração de frequência escolar dos filhos de 7 a 14 anos
13)  CPF dos dependentes (cônjuge e filhos declarados no IRRF)
14)  Certificado de Alistamento Militar ou Dispensa (para o sexo masculino)
15)  Comprovante de Residência (água, luz, telefone) no nome do candidato (ou pai e mãe)
16)  Comprovante de Escolaridade exigida para provimento do cargo (Diploma ou Declaração acompanhada 

de Histórico Escolar)
17)  Carteira do Conselho de Classe e Comprovante de Regularidade junto ao Conselho de Classe (conforme 

exigência do cargo/para profissionais com Registro Obrigatório)
18)  Carteira Nacional de Habilitação (somente para cargo de Motorista)
19)  Atestado de antecedentes criminais expedido pela Polícia Civil do Estado
20)  Certidões negativas da Justiça Estadual do ES, cível e criminal (https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegati-

va/sistemas/certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm) escolher a 1ª e 2ª instância uma de cada vez
21)  Certidões negativas da Justiça Federal do ES, cível e criminal (https://balcaovirtual.trf2.jus.br/balcaovirtu-

al/#/consultar-certidao) 
22)  Declaração de Bens de valores que constituem o patrimônio 
23)  Declaração de acúmulo de cargo na esfera da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal
24)  Declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na 

Constituição Federal de 1988
25) Declaração de não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou municipal) em 

consequência de processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público)

ANEXO III

ATRIBUIÇÕES

LEI Nº 1.355, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010
 

Guarda Vida

Atribuições típicas:

Exercer  tarefas  de  vigilância  e  salvamento,  observando  os  banhistas,  no  sentido  de  prevenir

afogamento e salvar a vida de pessoas em perigo; além de atuar em atividades de apoio às ações

da defesa civil municipal e em programas e projetos educacionais nas escolas municipais visando

conscientizar  os  alunos  sobre  a  sua  segurança  e  de  familiares,  bem como junto  as  entidades

comunitárias. (Redação dada pela Lei Complementar nº 2064/2019) 
Atribuições  típicas  quanto  às  atividades  salvamento  e  prevenção  de  acidentes  com  banhistas

visitantes  e  munícipes,  e  preservação  da  vida: (Redação  dada  pela  Lei  Complementar  nº

2064/2019)
 

16
a) Percorrer a área sob sua responsabilidade, atentando para as atitudes dos banhistas, a fim de 

prevenir acidentes, em conformidade com o plano de atuação desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Defesa Social; (Redação dada pela Lei Complementar nº 2064/2019)

b) Orientar adequadamente os banhistas sobre os perigos, principalmente os que não sabem 

nadar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 2064/2019)

c) Prestar assistência devida providenciando socorros médicos ou remoção de acidentado, quando 

necessário, inclusive acionando os órgãos municipais como Secretaria de Saúde e Secretaria de 

Assistência Social para apoio às famílias envolvidas; (Redação dada pela Lei Complementar nº 

2064/2019)

d) Participar de palestras de informação sobre acidentes em piscinas, praias, cachoeiras, rios, lagos

e lagoas, e técnicas de salvamento, como parte dde programas e projetos educacionais 

desenvolvidos em parcerias com as áreas da educação, esportes e lazer, meio ambiente e 

assistência social; (Redação dada pela Lei Complementar nº 2064/2019)

e) Observar e cooperar, quando necessário nas atividades esportivas que estejam sendo 

desenvolvidas, principalmente em jogos escolares e no período de verão;

f) Atuar em atividades de apoio às ações da defesa civil municipal em todo o território municipal, 

quando encaminhados por suas chefias imediatas; (Redação dada pela Lei Complementar nº 

2064/2019)

g) Atuar em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente nos trabalhos de preservação 

de lagos e lagoas no território municipal; (Redação dada pela Lei Complementar nº 2064/2019)

f) Praticar periodicamente exercícios de natação e mergulho, cumprindo um programa de 

treinamento definido pela Secretaria Municipal de Defesa Social; (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 2064/2019)

g) Verificar periodicamente as condições do estado de conservação dos materiais de 

salvamento; (Redação dada pela Lei Complementar nº 2064/2019)

h) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza de equipamentos e materiais peculiares 

ao trabalho, bem como dos locais; (Redação dada pela Lei Complementar nº 2064/2019)

i) Elaborar relatórios sobre a atuação profissional na sua área de trabalho; (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 2064/2019)

j) Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho; (Redação dada 

pela Lei Complementar nº 2064/2019)

l) Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior, 

estabelecidas em Decreto Regulamentador do Chefe do Poder Executivo Municipal. (Redação dada 

pela Lei Complementar nº 2064/2019)

17
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ANEXO IV

VAGAS

CARGO VAGAS

Guarda Vida 100

18
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES 
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES       
ESPÍRITO SANTO 
01.618.430/0001-34
DECRETO  Nº 0003079/2022 
Data 17/11/2022 

FL RUBRICA

Nº PROCESSO

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

4.143,75
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

000001000001.0103100011.002
100100000044905200000

0000003

67.048,59
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

000001000001.0103100012.001
100100000031901100000

0000004

14.470,20
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
DIARIAS - PESSOAL CIVIL

000001000001.0103100012.001
100100000033901400000

0000010

TOTAL: 85.662,54
Para corbertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 85.662,54 (oitenta e cinco mil seiscentos e sessenta e dois reais  e cinqüenta e quatro centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

6.715,66
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
MATERIAL DE CONSUMO 100100000033903000000

000001000001.0103100012.0010000012

43.680,68
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100000033903600000

000001000001.0103100012.0010000015

32.042,86
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100000033903900000

000001000001.0103100012.0010000017

3.223,34
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; 100100000033904000000

000001000001.0103100012.0010000018

TOTAL: 85.662,54
Este Decretro Nº 0003079/2022 entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 MARATIZES -  Espírito Santo,   17 novembro de 2022.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA
ORDENADOR DE DESPESA

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0002246/2021 .
Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R$ 85.662,54, (oitenta e cinco mil seiscentos e sessenta e dois
reais  e cinqüenta e quatro centavos ), nas seguintes dotações:

DECRETO FINANÇAS Nº 0003079/2022

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ AMINTAS PINHEIRO MACHADO
Vice-Prefeito Municipal

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Agricultura, Agropecuária e Abastecimento 

ELIZEU MACHADO ESTEVÃO
Secretário Municipal de Pesca e Aquicultura 

MARCIONES NUNES DE SOUZA
Secretário Municipal de Infraestrutura de Interior

RENATA DE OLIVEIRA LINO
Secretária Municipal de Controle Interno

WELITON DA SILVA
Secretário Muncipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho

ROBSON ABREU SILVA
Secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial

CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO
Secretária Municipal de Educação

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Finanças

RICARDO CELSO DE TOLEDO COSTA
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

ROBSON SEYR
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

SARA MEZINI COSTA
Secretária Municipal de Turismo 

VALDINEI DAMIÃO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

PAULO SERGIO FAVARES VEIGA
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

RUIMAR DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Cultura

FERNANDO SANTOS MOURA
Secretário Municipal de Governo Interino

ANTÔNIO CARLOS SADER SANT’ANNA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

IVETE BATISTA DA SILVA
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

PLESLEY PEREIRA MARVILA
Secretário Municipal de Transportes 

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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