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VI.1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;

VII. 1 (um) representante do Conselho Municipal de 
Assistência Social;

VIII. 1 (um) representante do Conselho Municipal de Direitos 
da Criança e do Adolescente;

IX. 1 (um) representante do Conselho Tutelar;

X.1 (um) Representante do Poder Judiciário;

XI. 1 (um) representante da Delegacia de Polícia Civil;

XII. 1 (um) representante de Usuário em atendimento 
Socioeducativo.

Parágrafo Único: Cada representante deverá ser indicado 
pela Chefia imediata de cada setor.

Art. 4º A comissão que se refere esse decreto terá o prazo 
de 90 (noventa) dias para apresentação dos resultados do 
trabalho ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e 
do Adolescente para oportuna apreciação e recusas, se 
houver, complementação ou aprovação do Plano Municipal 
de Atendimento Socioeducativo. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial o Decreto – E nº 429/2015 e Decreto – E nº 
495/2016. 

Gabinete do Prefeito, 
Marataízes/ES, 10 de abril de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 

DECRETO-N Nº 2.113 DE 10 DE ABRIL DE 2018

DISPÕES SOBRE A ALTERAÇÃO  DOS MEMBROS DO 
CONSELHO  CONSULTIVO DO MONUMENTO NATURAL 
DAS FALÉSIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Marataízes, Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições  legais, em conformidade com o art.3º 
do Decreto-N nº 1.806/2016.

DECRETA:

art.1º – Fica alterado a nomeação do Conselho Consultivo 
do Monumento Natural  das Falésias, para o mandato 
2018/2019.

Poder Público

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Representante: Secretário Municipal de Meio Ambiente
Suplente: Suellen Rangel Oliveira de Carvalho

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal -IDAF
Representante: Tobias Baruc Moreira Pinon
Suplente: Walter Luiz Ferreira Dornelas

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico – SETUR
Representante: Secretário Municipal de Turismo, Cultura e 
Patrimônio Histórico
Suplente: Jones de Toledo Nunes 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
Representante: José Beline Valino
Suplente: Carmem Motta Guerra

Sociedade Civil

ONG Caminhadas e Trilhas – PRESERVE
Representante: Reynaldo José Monteiro dos Santos
Suplente: Carlos Alberto Rodrigues 

Associação dos Moradores de Boa Vista do Sul
Representante: Judson da Silva Mirandola
Suplente: Walace da Silva Santos Alves 

Pastoral da Ecologia 
Representante: Taiawan de Souza Araújo
Suplente: Antônio Campos Carvalho

Cooperativa Agricola dos Fornecedores de Cana 
-COAFOCANA
Representante: Luiz Cláudio Soares Sad
Suplente: Aldinei Costa Sad

Art. 2º – A duração do mandato do Conselho será de 02 
(dois) anos, admitindo a possibilidade de recondução de 
seus membros, através de Decreto.

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

Gabinete do Prefeito, 
Marataízes/ES, 10 de abril de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 

DECRETO-N Nº 2.114 DE 10 DE ABRIL DE 2018

INSTITUI O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO 
CONSULTIVO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL FALÉSIAS DE 
MARATAÍZES

O Prefeito de Marataízes, Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições  legais, em conformidade com o 
Decreto-N nº  1.806 de 04 de novembro de 2016.

DECRETA:

art.1º – Fica instituído o Regimento Interno do Conselho 
Consultivo da Unidade de Conservação Monumento 
Natural Municipal Falésias de Marataízes.

Capítulo I

Da Natureza

art.2º – O Conselho é um órgão consultivo integrante da 
estrutura do Monumento Natural Municipal Falésias de 
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Marataízes – MNFM, atuando em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente- SEMMA e em parceria com 
os demais órgãos de Meio Ambiente da esfera Federal e 
Estadual, com base no art. 29 da Lei Federal nº 9985/00 e  
art. 17 do Decreto nº 4340/02, e em conformidade com o 
art. 24 da Lei Estadual nº 9.462, que instituiu o Sistema de 
Unidade de Conservação (SISEUC).

Capítulo II

Das Finalidades e Atribuições

Art. 3º – O Conselho tem por finalidade contribuir para 
a efetiva implantação e cumprimento dos objetivos 
do MNFM- Monumento Natural Municipal Falésias de 
Marataízes, cabendo-lhe  :

I- Contribuir para a elaboração, adequação e aprovação do 
Plano de Manejo da Unidade de Conservação;

II- Formular propostas relativas à gestão do MNFM;

III- Discutir e propor programas e ações prioritárias para o 
MNFM e sua zona de amortecimento;

IV- Participações das Ações de Planejamento do MNFM

V- Opinar sobre a aplicação de recursos destinados ao 
MNFM;

VI- Opnar sobre assuntos de interesse do MNFM e sua 
Zona de Armotecimento;

VII- Auxiliar nas ações de articulação de parcerias públicas, 
privadas e da sociedade civil organizada, no sentido de 
viabilizar benefícios para gestão do MNFM;

VIII- Propor e discutir ações na Unidade de Conservação e 
seu entorno visando o desenvolvimento sustentável;

IX- Propor convênios, acordos ou termos de cooperação 
com instituições públicas ou privadas;

X – Apresentar Relatórios Anuais de suas  atividades;

Capítulo III

Da Organização

Seção I
Da Estrutura

art. 4º – A estrutura organizacional do Conselho é 
Composta de :

I – Plenária;
II- Presidência
III- Secretaria Executiva

Seção II
Da Composição

Art. 5º – O Conselho é composto  por 08 (oito) membros 
titulares e  08 (oito) suplentes, nomeados pelo Prefeito 

Municipal de Marataízes, representantes das seguintes 
instituições e organizações  do Poder Público e da 
Sociedade Civil Organizada

Poder Público

I -Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

II - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal -IDAF

III - Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e 
Patrimônio Histórico – SETUR

IV - Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Sociedade Civil

I - ONG Caminhadas e Trilhas – PRESERVE

II - Associação dos Moradores de Boa Vista do Sul

II - Pastoral da Ecologia 

IV - Cooperativa Agricola dos Fornecedores de Cana 
-COAFOCANA

Seção III
Do Funcionamento da Plenária

art. 6º – Á Plenária compete:

I – Analisar e opinar sobre assunto encaminhados à sua 
apreciação;
II- Discutir e votar matérias relacionadas à consecução 
das finalidades do Conselho previstas neste Regimento 
Interno;
III- Designar atribuições, emitir opiniões, aprovar ou rejeitar 
suas indicações;
IV- Apresentar moções de congratulações ou repúdio;
V – Criar Grupos de trabalho para fins específicos ;
VI- Sugerir ao Poder Executivo diretrizes pra política do 
MNFM;
VII- Aconselhar medidas destinadas à  melhoria da qualidade 
ambiental;
VIII- Opinar, com base na legislação federal, estadual 
e municipal, sobre a Criação de normas e padrões de 
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente do 
MNFM;
IX- Conhecer dos processos e termos de compromissos 
afetos à área de abrangência do MNFM,
X- Aprovar calendário anual das reuniões ordinárias;
XI – Eleger entre seus membros o Secretário e Sub-
secretário Executivo  do Conselho; 
XII- Solicitar vistoria técnica, diligências ou vistas de 
processos que tratem de matéria de interesse ambiental do 
MNFM;
XIII- Tomar todas as medidas necessárias para cumprir as 
finalidades do Conselho;

Art. 7º – A plenária realizará, no mínimo, uma Reunião 
Ordinária a cada bimestre, cujo cronograma anual será 
elaborado na última reunião ordinária do ano anterior.

Art. 8º – A Plenária realizará ainda Reuniões Extraordinárias 
a qualquer momento, por convocação da presidência do 
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Conselho ou por solicitação dos seus integrantes.

Parágrafo Único.  As reuniões extraordinárias serão 
convocadas sempre que necessário, respeitando o 
prazo mínimo de convocação de quinze (15) dias e, 
excepcionalmente, em casos de extrema urgência, este 
poderá ser reduzido.

Art. 9º- A  presença dos conselheiros com direito ao voto 
formalizará e estabelecerá  “quorum” em qualquer número, 
respeitando o horário marcado para o dia da reunião 
agendada, estipulando um prazo de carência de quinze (15) 
minutos de deliberações nas reuniões do Conselho.

Seção IV
Da Ordem dos Trabalhos

Art. 10º – As reuniões de planária obedecerão à seguinte 
ordem:

I – Abertura da conferência de “quorum”, sendo os trabalhos 
conduzidos pelo Presidente do Conselho, ou por suplente;

II- Leitura, discussão, aprovação e assinatura da ata da 
reunião anterior;

III- Expediente: Leitura de Correspondência e de outros 
documentos de interesse do conselho;

IV – Ordem do dia: Apresentação, discussão e 
encaminhamento da pauta do dia;
V – Agenda livre para, a critério da Plenária do Conselho, 
serem discutidos ou levados ao conhecimento dos 
conselheiros os assuntos dos interesses gerais;
VI- Constituição de grupos de trabalhos, quando couber;
VII- Encerramento da reunião pela presidência do Conselho;

Parágrafo Único.  A leitura da ata poderá ser dispensada 
se, previamente, os membros do Conselho tiverem 
conhecimento de seu inteiro teor por meio expresso e 
idôneo.

Art. 11 -Das reuniões da Plenária serão lavradas atas 
pela Secretaria Executiva e submetidas aos membros 
do Conselho para aprovação e  assinatura na reunião 
subsequente.

Parágrafo Único. As reuniões da Plenária do Conselho 
deverão ter duração determinada na convocação, bem 
como, pauta pré-estabelecida.

Seção V

Das Deliberações

Art. 12 – As deliberações do Conselho serão tomadas 
por maioria simples, em qualquer número dos presentes, 
incluindo-se seu Presidente.

Parágrafo Único. O Presidente do Conselho somente votará 
em caso de empate.

Art. 13 – As deliberações do Conselho serão apresentadas 
através de :

I – Parecer : Opinião fundamentada sobre matéria  em 
julgamento, emitida por Conselheiro relator do processo ou 
Grupo de Trabalho;

II – Moção : Proposta apresentada à plenária acerca de 
estudo de uma questão, ou relativa a qualquer incidente 
que surja durante a reunião do Conselho;

III- Relatório : Exposição dos principais fatos colhidos 
por uma Comissão, grupo de Trabalho ou Conselheiro 
encarregado de estudar ou constatar determinado assunto, 
bem como a exposição das atividades anuais do Conselho;
IV – Decisão : Ato administrativo que determina o 
entendimento final do Conselho sobre matéria ou processo 
sob o seu julgamento.

Capítulo IV
Dos Membros do Conselho

Seção I
Da Presidência 

Art. 14 – A presidência do Conselho será exercida pelo 
Secretário Municipal de Meio Ambiente de Marataízes, 
sendo este membro nato.

Art. 15 – São Atribuições do (a) Presidente:

I- Convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias 
do Conselho;
II- Propor e aprovar a pauta das reuniões;
III- Submeter à Plenária o expediente oriundo da 
Secretaria Executiva;
IV- Requisitar Serviços dos membros do Conselho e  delegar 
competências;
V- Constituir, ouvidos os demais membros do Conselho, 
Grupos de trabalho;
VI- Representar o Conselho, ou delegar sua representação;
VII- Assinar as atas dos assuntos tratados nas reuniões 
plenárias;
VIII- Dispor sobre  o funcionamento da Secretaria Executiva 
e resolver os casos não previstos neste regimento;
IX- Indicar propostas de readequação da composição do 
Conselho.

Seção II
Dos Conselheiros

Art. 16  - Aos conselheiros do MNFM – Monumento Natural 
Municipal Falésias de Marataízes, compete:

I – Comparecer, participar, votar e propor convocação nas 
reuniões do Conselho;
II – Participar efetivamente dos trabalhos e discussões do 
Conselho;
III- Representar o Conselho, quando por delegação do 
Presidente;
IV- Pedir vistas de pareceres, apresentar sugestões, 
emendas  ou substitutivos, para a próxima reunião ordinária 
ou extraordinária;
V- Estudar, relatar e votar assuntos ou resoluções do 
conselho;
VI- Requer urgência para as discussões e votação de 
assuntos de interesse;
VII- Assinar atas e resoluções do Conselho;
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VIII- Encaminhar os assuntos que julgar pertinentes ao 
Conselho, introduzindo-os nas reuniões deste, dentro da 
ordem estabelecida em pauta pelo Presidente;
IX -Requerer esclarecimento que lhe forem úteis ao 
julgamento dos assuntos incluídos em pauta;
X- Desempenhar outras atividades e funções que forem 
atribuídas pelo (a) Presidente ou pelo Conselho.

Seção III
Da Secretaria Executiva

Art. 17 – A Secretaria Executiva do Conselho será exercida 
por membros eleitos pela Plenária, sendo composta por um 
Secretário e um Sub-Secretário.

I – O Secretário e o Sub-Secretário Executivos terão 
mandato de dois anos com possibilidade de reeleição.

II – Caberá ao Sub-Secretário apoiar supletivamente o 
Secretário Executivo sempre que este demandar, assim 
como substituir o mesmo quando couber, assumindo suas 
atribuições.

Art. 18 – Os serviços da Secretaria Executiva serão 
desenvolvidas com apoio técnico, operacional e 
administrativa da equipe da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente.

Art. 19 – A Secretaria Executiva deverá encaminhar para 
providências, à equipe da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, documentos recebidos por conselheiros que 
tratem de assuntos que possam ser solucionados pela 
rotina técnica/administrativa da própria Secretaria.

Art. 20 – São atribuições da Secretaria Executiva:

I – Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as 
atividades da Secretaria Executiva;

II – Assessorar, técnica e administrativamente a Presidência 
do Conselho;

III – Executar os trabalhos que lhe forem atribuídos pela 
Presidência do Conselho;

IV – Organizar e manter arquivada toda documentação 
relativa às atividades do Conselho;

V – Colher dados e informações necessárias à 
complementação das atividades do Conselho;

VI – Receber dos membros do Conselho sugestões de 
pauta de reunião;

VII – Propor a pauta das reuniões para aprovação da 
Presidência do Conselho;

VIII – Convocar as reuniões do Conselho por determinação 
da Presidência e secretariar seus trabalhos;

IX – Distribuir com antecedência mínima de quinze (15) 
dias à pauta e os documentos que forem expedidos pelo 
Conselho;

X – Elaborar as atas das reuniões e a redação final de todos 

os documentos que forem expedidos pelo Conselho;

XI – Efetuar controle sobre toda documentação, mantendo a 
Presidência do Conselho informada dos prazos de análises 
e complementação dos trabalhos dos Grupos de Trabalho 
constituídos.

CAPÍTULO V 

Da Substituição e perda de Mandato

Art. 21 – Na sua ausência ou impedimento, o Presidente 
será substituído por seu suplente.

Art. 22 – Os membros titulares do Conselho serão 
representados pelos suplentes em suas faltas ou 
impedimentos.

I – A ausência do titular ou suplente no comparecimento às 
reuniões deverá ser justificada com antecedência mínima 
de cinco (05) dias, assim como a confirmação de sua 
presença que poderá ser feita por qualquer meio idôneo de 
comunicação;

II – Em casos específicos onde a ausência não puder ser 
justificada com antecedência prevista no inciso anterior, 
poderá, da mesma forma, ser justificada posteriormente em 
até cinco (05) dias após a reunião.

Art. 23 – A substituição de instituições participantes do 
Conselho se dará a pedido da própria Instituição ou por não 
atendimento do que se dispõe o artigo seguinte.

Art. 24 – A Ausência de titulares em duas reuniões 
consecutivas ou três alternadas, no período de doze 
(12) meses, ouvida a Plenária, implicará em notificação 
e substituição da instituição que representa. A partir do 
pronunciamento do titular faltante por escrito, caberá à 
plenária aceitar ou não a justificativa.

Parágrafo 1° - Caso a instituição a que pertença o membro 
faltante não se pronuncie em quinze (15) dias, implicará na 
perda de sua vaga no Conselho.

Parágrafo 2° - Quando ocorrer o afastamento de uma 
instituição, será feita a convocação de outra entidade, 
assumindo a vaga com aprovação da Plenária.

CAPÍTULO VI

Das disposições Finais e Transitórias

Art. 25 – O mandato dos atuais Conselheiros, 
excepcionalmente, terminará em 31 de dezembro de 2019, 
sem prejuízo de sua regular recondução por mais um (01) 
período de dois (02) anos.

Parágrafo 1° - A Secretaria Executiva do Conselho Consultivo 
da Unidade de Conservação Monumento Natural Municipal 
Falésias de Marataízes oficiará, até 15 de novembro do ano 
ao término do mandato dos Conselheiros, às entidades nele 
representadas a fim de que tomem ciência e se pronunciem.

Parágrafo 2° - As entidades representadas neste Conselho 
comunicarão, até o dia 15 de dezembro do ano ao término 
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do mandato, os nomes de seus representantes, titular e 
suplente, para que sejam nomeados pelo Prefeito  Municipal.

Parágrafo 3° - Os membros do Conselho tomarão posse 
imediatamente após sua nomeação, que se dará no dia 
primeiro de janeiro subsequentemente ao término do 
mandato anterior, por meio de decreto municipal.

Gabinete do Prefeito, 
Marataízes/ES, 10 de abril de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 

DECRETO P - Nº 8.399, DE 10 DE ABRIL DE 2018

EXONERA, A PEDIDO, O SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO EFETIVO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 58, da Lei Municipal 
Nº 053, de 09 de outubro de 1997, segundo o qual “a 
exoneração de servidor ocupante de cargo efetivo dar-se-á 
de ofício ou a seu pedido”;

CONSIDERANDO que foi solicitado pelo Servidor a 
sua exoneração, do cargo efetivo conforme processo 
protocolizado sob o Nº 2280/2018.

D E C R E T A: 

Art. 1º – Fica exonerada, a pedido, a servidora pública 
municipal ERICA BARBOSA SILVA, matrícula 101911, 
do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços de Limpeza 
e Conservação, lotada na Secretaria Municipal de 
Administração.

Art. 2.º - Em virtude da exoneração de que trata este 
Decreto, fica declarado vago o cargo acima especificado, 
na forma prevista no artigo 57, inciso I, da Lei Municipal Nº 
053/1997, Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Marataízes. 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 23 de janeiro de 2018, 
revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito 
Marataízes/ES, 10 de abril de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO - P Nº 8.400, DE 11 DE ABRIL DE 2018

EXONERA, SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO 
COMISSIONADO 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, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerado GABRIEL PAULINO GOMES, do 
cargo comissionado de Diretor de Qualidade de Gestão, 
símbolo CC3, lotado na Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Habitação e Trabalho.

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

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 11 de abril de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

DECRETO - P Nº 8.401, DE 11 DE ABRIL DE 2018

EXONERA, SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO 
COMISSIONADO 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, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerada ALINE MARIA STULZER 
HAUTHEQUESTE, do cargo comissionado de Assessor 
de Gestão Processual Jurídico Admistrativo, símbolo CC3, 
lotado na Secretaria Municipal de Governo.

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

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 11 de abril de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

DECRETO - P Nº 8.402, DE 11 DE ABRIL DE 2018

NOMEIA, SERVIDOR PARA OCUPAR CARGO 
COMISSIONADO 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, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica nomeado GABRIEL PAULINO GOMES, para 
o cargo comissionado de Assessor de Gestão Processual 
Jurídico Admistrativo, símbolo CC3, lotado na Secretaria 
Municipal de Governo.

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

Gabinete do Prefeito 
Marataízes/ES, 11 de abril de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
 Prefeito Municipal


