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

DECRETOS

DECRETO N-Nº 2.153, DE 13 DE JULHO DE 2018

APROVA O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO 
CONSUMIDOR – FMDDC DE MARATAÍZES -ES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e ainda 
nos termos do processo administrativo n° 48047/2017O;

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – 
CONDECON, parte integrante deste decreto.

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

Gabinete do Prefeito, 
Marataízes/ES, 13 de julho de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR – CONDECON
PROCON MARATAÍZES -ES

 
CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS, DA CONSTITUIÇÃO E DAS 
ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
 DE MARATAÍZES -ES

Art. 1º. Este Regimento Interno estabelece, de acordo 
com o artigo 12 da Lei Complementar Municipal nº. 1.882, 
de 21 de junho de 2016, as normas de Organização e 
Funcionamento do Conselho Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor, doravante denominado simplesmente pela 
sigla CONDECON.

Parágrafo único. Este Regimento Interno, como qualquer 
outra decisão normativa do plenário do CONDECON, 
deverá ser homologado pelo Chefe do Poder Executivo e 

publicado no Diário Ofi cial do Município ou em veículo de 
comunicação equivalente.

SEÇÃO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA 

DO CONSUMIDOR - CONDECON
 
Art. 2º. São atribuições do Conselho Municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor – CONDECON:
 
I - Atuar na formulação de estratégias e diretrizes para a 
política municipal de proteção e defesa do consumidor;
 
II - Auxiliar na administração dos valores e recursos 
depositados no Fundo Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor – FMPDC, zelando pela aplicação dos recursos 
na consecução dos objetivos previstos neste regulamento, 
bem como nas Leis nº 7.347/85 e 8.078/90 e seu Decreto 
Regulamentador;
 
III - prestar e solicitar a cooperação e a parceria de outros 
órgãos públicos;
 
IV - Elaborar, revisar e atualizar as normas referidas no § 1º 
do art. 55 da lei nº 8.078/90;
 
V - Fiscalizar o cumprimento de convênios e contratos como 
representante do Município de Marataízes - ES, objetivando 
atender ao disposto no inciso II deste artigo;
 
VI - Examinar e aprovar projetos de caráter científi co e 
de pesquisa visando ao estudo, proteção e defesa do 
consumidor;
 
VII - aprovar e publicar a prestação de contas anual do 
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – 
FMPDC;
 
VIII - fi scalizar a execução do cronograma físico de projeto 
ou atividade benefi ciada com recursos do Fundo;
 
IX - Aprovar a elaboração da proposta orçamentária 
realizada pela Coordenadoria Executiva de Defesa do 
Consumidor;
 
X - Fazer editar regras para apresentação, deliberação e 
aprovação de projetos.Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 

com o identificador 350035003100320038003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
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SEÇÃO II
DA COMPOSIÇÃO

 
Art. 3º. O CONDECON será composto por representantes 
do Poder Público e entidades representativas de 
fornecedores e consumidores, denominados conselheiros e 
assim discriminados:

I - O Coordenador Executivo do PROCON Municipal;
 
II - Um representante da Secretaria Municipal de Educação;
 
III -Um representante da Secretaria Municipal de Finanças;
 
IV - Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Agropecuária, Pesca e Abastecimento; 
 
V - Um representante da Vigilância Sanitária Municipal; 
 
VI - Um representante dos fornecedores, indicado pela CDL 
Marataízes;
 
VII - Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil 
– OAB/ES;
 
VIII - Um representante do Poder Legislativo Municipal.
 
Parágrafo Único -  O Coordenador Executivo do PROCON 
é membro nato do CONDECON.

Art. 4º. Poderão ser asseguradas a participação e 
manifestação dos representantes do Ministério Público 
Estadual e da Defensoria Pública Estadual nas reuniões do 
CONDECON, como instituições observadoras, sem direito 
a voto.
 
Art. 5º. Para cada membro será indicado um suplente 
que o substituirá, com direito a voto, nas ausências ou 
impedimento do titular.
 
Art. 6º. As indicações para nomeações ou substituições 
de conselheiros serão feitas pelas entidades ou órgãos na 
forma de seus estatutos.
 
Art. 7º. Os órgãos e entidades relacionados neste artigo 
poderão, a qualquer tempo, propor a substituição de seus 
respectivos representantes.
 
Art. 8º. As funções dos membros do Conselho Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor não serão remuneradas, 
sendo seu exercício considerado relevante serviço à 
promoção e preservação da ordem econômica e social 
local.

SEÇÃO III
DA GESTÃO

 
Art. 9º. O CONDECON será gerido pelo Conselho Gestor 
que terá a seguinte estrutura:
 
I – diretoria;
 
II - plenário;
 
III - Secretaria Executiva.

Art. 10. A diretoria será composta pelo Coordenador 
Executivo do PROCON Marataízes, que a presidirá.
 
Art. 11. Compete a diretoria através de seu Presidente:
 
I - convocar e presidir as sessões do plenário;
 
II - assinar Resoluções aprovadas pelo Plenário;
 
III - encaminhar ao Prefeito e a outras instituições ou 
pessoas interessadas, as decisões do CONDECON;
 
IV - solicitar aos órgãos públicos e entidades privadas 
informações e apoio técnico e operacional necessário ao 
bom andamento dos trabalhos do CONDECON;
 
V - representar o CONDECON em juízo ou fora dele, 
podendo delegar a sua representação;
 
VI - convidar pessoas ou entidades a participarem, sem 
direito a voto, de reuniões do plenário;
 
VII - solicitar a elaboração das demonstrações contábeis 
contendo as prestações de contas junto a Secretaria 
Municipal da Fazenda, órgão responsável pela elaboração 
da contabilidade municipal e pela elaboração da prestação 
de contas dos fundos, e apresentá-las ao plenário para 
apreciação;
 
VIII - Realizar as medidas necessárias para o controle 
administrativo e operacional do CONDECON, coordenando 
as ações da Secretaria Executiva.
 
Art. 12. O plenário é a unidade de deliberação em última 
instância, composto pelos conselheiros, nele tendo direito 
a voto os membros titulares e, na ausência deles, os 
respectivos suplentes.
 
Art. 13. Compete ao plenário: a análise e apreciação das 
prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal 
de Proteção e Defesa do Consumidor e dos relatórios de 
atividades trimestrais.
 
Art. 14. A Secretaria Executiva é unidade de coordenação 
administrativa e operacional do CONDECON e será 
vinculada a Coordenadoria Executiva de Defesa do 
Consumidor, contando com sua estrutura administrativa e 
operacional para o desenvolvimento de suas atividades.
 
Art. 15. A Secretaria Executiva será composta por no 
mínimo de dois cidadãos designados pelo Presidente do 
CONDECON, homologado por ato do Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal, devendo ser divulgada através de publicação no 
diário ofi cial do município, com a denominação de Secretário 
Geral e Secretário Adjunto do CONDECON.
 
Art. 16. Compete ao Secretário Geral do CONDECON:
I – Consubstanciar as decisões do CONDECON em 
resoluções e encaminhá-las para divulgação no Diário Ofi cial 
do Município, ou em veículo de comunicação equivalente, 
no prazo de até 15 (quinze) dias após a realização das 
reuniões.
 
Art. 17. Compete ao Secretário Adjunto do CONDECON:
I - Encaminhar aos secretários geral ou adjunto as demandas Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 
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dos conselheiros para inclusão nas pautas de reunião;
 
II – Deliberar sobre as pautas das reuniões;
 
III – realizar;
 
IV – Acompanhar as reuniões e redigir as atas das reuniões;
 
V – Elaborar e submeter à Diretoria a pauta das reuniões;
 
VI – Auxiliar na elaboração das decisões do plenário;
 
VII– consubstanciar;
 
VIII - auxiliar na elaboração das pautas das reuniões;
 
IX - Elaborar plano anual de trabalho contendo os projetos 
que serão executados com os recursos do Fundo Municipal 
de Proteção e Defesa do Consumidor, que devem estar de 
acordo com os termos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997, e Lei 
Complementar Municipal nº. 1.882 de 21 de junho de 2016;
 
X - Elaborar plano de execução dos projetos;
 
XI - auxiliar na elaboração das peças orçamentárias dos 
recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor;
 
XII - preparar relatório anual dos projetos desenvolvidos;
 
XIII - preparar relatório anual das atividades do CONDECON;
 
XIV - realizar a conferência e conciliação dos valores 
transferidos para o Fundo Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor.
 

SEÇÃO IV
DO FUNCIONAMENTO

 
Art. 18. As convocações para as reuniões do CONDECON 
serão realizadas através de contato telefônico ou endereço 
eletrônico de e-mail, sempre destinadas ao conselheiro 
titular a quem caberá convocar o membro suplente nos 
casos em que haja impedimento do comparecimento do 
titular as reuniões.
 
Art. 19. Caberá aos conselheiros manter atualizados junto 
a Secretaria Executiva do CONDECON seus endereços 
eletrônicos de e-mail e contatos telefônicos.
 
Art. 20. As convocações e as pautas para as reuniões 
serão enviadas, a cada membro, com antecedência de pelo 
menos 3 (três) dias da reunião do CONDECON, contendo 
data, local e horário da reunião.
 
Art. 21. O não comparecimento do membro titular ou 
suplente das entidades representativas ou do poder público 
às reuniões do CONDECON, sem devida justifi cativa, por 
três vezes consecutivas ou seis alternadas no período de 
um ano, acarretará a perda da condição de membro do 
CONDECON.
 
§ 1º As justifi cativas para o não comparecimento as reuniões 
do CONDECON deverão ser formalizadas em documento 

emitido pela entidade representativa ou pelo poder público e 
entregues para a Secretaria Executiva do CONDECON, em 
até 15 (quinze) dias após a data de realização da reunião 
que ocasionou a ausência.
 
§ 2º As justifi cativas para o não comparecimento deverão 
ser analisadas pela diretoria que emitirá parecer sobre o 
acatamento e que deverá ser aprovado pelo plenário.
 
§ 3º Nos casos de ausências não justifi cadas, o presidente 
do CONDECON deverá tomar as medidas cabíveis para a 
substituição do conselheiro.
 
Art. 22. Os membros do CONDECON e seus suplentes, 
à exceção do membro nato, terão mandato de dois 
anos, permitida a recondução.
 
Art. 23. O Conselho reunir-se-á ordinariamente a cada dois 
meses e extraordinariamente sempre que convocado pelo 
Presidente ou por solicitação da maioria simples de seus 
membros, em local disponibilizado pela Coordenadoria 
Executiva de Proteção e Defesa do Consumidor.
 
Parágrafo único. Os membros do CONDECON poderão 
estabelecer cronograma bimestral ou anual de reuniões.
 
Art. 24. As sessões plenárias do Conselho instalar-se-ão 
com a maioria simples de seus membros, que deliberarão 
pela maioria simples dos votos presentes.
 
Art. 25. Não havendo quórum de instalação, o presidente do 
CONDECON marcará nova reunião no prazo de até 7 (sete) 
dias após a reunião frustrada.
 
Art. 26. Caso a reunião ordinária não seja convocada pelo 
Presidente do CONDECON, qualquer membro poderá fazê-
lo, desde que transcorridos 7 (sete) dias do prazo previsto 
para sua realização.
 
Art. 27. As reuniões do CONDECON terão tolerância de 
até 15 (quinze) minutos para conferência de “quorum” de 
instalação.
 
Art. 28. O conselheiro poderá ser excluído se faltar com 
os princípios éticos e morais quando de sua atuação no 
CONDECON, por deliberação de pelo menos 2/3 (dois 
terços) da totalidade dos membros.
 
Art. 29. Cada membro do CONDECON terá direito a um 
único voto na sessão plenária, sendo proibido o voto por 
procuração.
 
Art. 30. As decisões do CONDECON serão consubstanciadas 
em resoluções, divulgadas no Diário Ofi cial do Município ou 
em veículo de comunicação equivalente, no prazo de até 15 
(quinze) dias após a realização das reuniões.
 
Art. 31. O Poder Executivo poderá efetuar o pagamento de 
despesas realizadas de acordo com o artigo 17, §1º, inciso 
VI, da Lei Complementar Municipal nº. 1.882 de 21 de junho 
de 2016, para os membros do CONDECON, não sendo elas 
consideradas como remuneração.
 
Art. 32. As sessões ordinárias do CONDECON terão os 
seguintes procedimentos:Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 
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I – Assinatura da ata da última reunião realizada pelo 
CONDECON;
 
II – apresentação, discussão e votação da matéria da pauta 
prevista para a reunião;
 
III – informações gerais.
 
Parágrafo único. Não será objeto de discussão ou votação 
matéria que não conste da pauta, salvo decisão do plenário.
 
Art. 33. Após o término da reunião a ata será elaborada 
eletronicamente, publicada no diário ofi cial e encaminhada 
para o endereço eletrônico de e-mail dos conselheiros.
 
§ 1º Caso haja discordância com o texto publicado deverá 
ocorrer a manifestação por escrito e encaminhada para o 
endereço eletrônico de e-mail do CONDECON, no prazo de 
15 (quinze) dias.
 
§ 2º Caso não haja manifestação o texto será considerado 
aceito e será transcrito manualmente para o livro de atas do 
CONDECON, que deverá estar disponível para a coleta das 
assinaturas na próxima reunião do CONDECON.
 
§ 3º Caso haja discordâncias, as ressalvas dos conselheiros 
serão transcritas ao término da ata que deverá estar 
disponível para a coleta das assinaturas na próxima reunião 
do CONDECON.
 
§ 4º O motivo da discordância será apresentado na reunião 
plenária para esclarecimentos.
 

SEÇÃO V
DAS COMISSÕES

Art. 34. Mediante a aprovação em plenário, a Diretoria 
Executiva poderá instituir Comissões temáticas, 
permanentes ou transitórias.
 
§ 1º As comissões poderão valer-se do concurso de pessoas 
de reconhecida competência.
 
§ 2º A área de abrangência, a organização e o funcionamento 
das Comissões serão estabelecidas em Resolução do 
Plenário.
 
Art. 35. Para melhor desempenho de suas funções, o 
CONDECON poderá recorrer a pessoas e entidades, 
mediante os seguintes critérios:
 
I - Consideram-se colaboradoras do CONDECON as 
instituições que tenham entre os seus fi ns a proteção e 
defesa do consumidor;
 
II - Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de 
notória especialização para assessorar o CONDECON em 
assuntos específi cos.
 

SEÇÃO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 
Art. 36. Os casos omissos neste Regimento Interno serão 
resolvidos pelo Plenário.

Art. 37. Este Regimento Interno poderá ser alterado 
pelo Plenário do CONDECON, respeitado o que dispõe 
a legislação pertinente, devendo-se fazer a respectiva 
publicação no Órgão Ofi cial do Município ou em veículo de 
comunicação equivalente.
 
Art. 38. Este Regimento Interno entra em vigor na data de 
publicação.

Marataízes/ES, 13 de julho de 2018.

MARIA DE LOURDES RIEDEL LEMOS
Presidendente do Conselho Municipal de Defesa do 

Consumidor

DECRETO N-Nº 2.154 DE 13 DE JULHO DE 2018

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO 
E OS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS VALORES DAS 
PENAS DE MULTA POR INFRAÇÕES ÀS NORMAS DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, A SEREM 
APLICADAS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON

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

Considerando a necessidade de se tornar público e dar 
transparência aos critérios adotados para a fi xação pelo 
PROCON Municipal de Marataízes dos valores das multas 
aplicadas às infrações ao Código de Defesa do Consumidor, 
Lei 8078/90; 

Considerando os princípios constitucionais da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, 
fi nalidade, interesse público, motivação e efi ciência a que 
estão adstritos todos os atos administrativos, assim como 
as circunstâncias da gravidade da infração, vantagem 
auferida, condição econômica do fornecedor, a interação 
desses elementos no estabelecimento dos valores da pena 
base e as agravantes e atenuantes na fi xação da pena em 
concreto, 

E ainda, nos termos do processo administrativo nº 
48047/2017;

RESOLVE:

Art. 1º - A imposição, cálculo, fi xação de valores e 
aplicação de multas administrativas, previstas no Código 
de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 e no Decreto Federal nº 2.181, de 20 
de março de 1997 como sanção pela prática de infrações 
às normas de proteção e defesa do consumidor, no âmbito 
de competência da Coordenadoria Municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor - PROCON serão regulados pelo 
presente Decreto e seus Anexos. 

SEÇÃO I
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 2º. As infrações às normas de proteção e defesa do 
consumidor serão apura das em procedimento administrativo 
que terá início mediante:
I – ato, por escrito, da autoridade competente;Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 
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II – lavratura de auto de infração;
III – reclamação do consumidor ou do seu representante 
legal.
§ 1º. O processo administrativo será formalizado em ordem 
cronológica direta, devendo todas as suas folhas serem 
numeradas e rubricadas.
§ 2º. Antecedendo à instauração do processo administrativo, 
poderá a autoridade competente abrir a investigação 
preliminar, cabendo, para tanto, requisitar dos fornecedores 
informações sobre as questões investigadas resguardado o 
segredo industrial, na forma do disposto do § 4º do Art. 55 
da Lei 8.078/90.

Art. 3º. O consumidor poderá apresentar sua reclamação na 
sede do PROCON Municipal de Marataízes, pessoalmente, 
ou atra vés de seu representante legal, bem como por carta 
registrada.

Art. 4º. Recebida a reclamação, a Coordenadoria de 
Proteção de Defesa do Consumidor designará a data e hora 
para audiência de  conciliação, para os próximos 15 (quinze) 
dias, notifi cando as partes para comparecimento.

I - a notifi cação far-se-á:
a) pessoalmente ao reclamado, seu mandatário ou preposto;
b) por carta registrada com Aviso de Recebimento (AR).
II - quando o reclamado, seu mandatário ou preposto não 
puderem ser notifi cados pessoalmente ou por via postal, será 
a intimação feita por edital a ser afi xado nas dependências 
da sede do PROCON Municipal de Marataízes, pelo prazo 
de 10 (dez) dias e publicado pelo menos uma vez na 
imprensa ofi cial do Município.

Art. 5º. O processo administrativo, na forma deste decreto, 
deverá obrigatoriamente conter:
I – a identifi cação do infrator;
II – a descrição do fato  ou ato constitutivo da infração;
III – os dispositivos Legais infringidos;
IV – a assinatura da autoridade competente.

Art. 6º. Para a audiência de conciliação as partes serão 
convocadas na forma deste decreto, devendo o mediador 
que a ela presidir lavrar o termo correspondente.

A rt. 7. Aberta a audiência, o agente competente do 
PROCON esclarecerá às partes sobre as vantagens da 
conciliação, mostrando-lhes os riscos e as consequências 
do litígi o.

Art. 8. Obtida a conciliação, será emitida a ata da audiência 
em três vias assinadas pelas partes, sendo uma via entregue 
a cada uma das partes e a outra anexada aos autos, que  
serão arquivados.

Art. 9. Os Autos de Reclamação serão arquivados, caso o 
reclamante não compareça à audiência de conciliação.

Art. 10. Não havendo conciliação, ou na hipótese do não 
comparecimento do  fornecedor, conceder-se-á à parte 
reclamada, o prazo de 10(dez) dias, contados a partir da 
data da audiência de concili ação, oportunidade de defesa 
na forma do art. 12 deste Decreto.

Art. 11. O processo administrativo decorrente de auto de 
infração, de ato de ofício de autoridade competente ou de 

reclamação, será instruído e julgado por agente competente 
na forma deste Decreto.

Art. 1 2. O infrator poderá impugnar o processo administrativo 
no prazo de 10 dias, contados de sua notifi cação, indicando 
em sua defesa:

I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II – a qualifi cação do impugn ante;
III – as razões de fato e de direito que fundamentam a 
impugnação;
IV – as provas que lhe dão suporte;

Art. 13. Não impugnado o processo administrativo, os fatos 
repurtar-se-ão verdadeiros.

Art. 14. Decorrido o prazo de impugnação, a Coordenadoria 
de Proteção de Defesa do Consumidor, determinará as 
diligências cabíveis, podendo d ispensar as meramente 
protelatórias ou que para apuração sejam irrelevantes, 
sendo-lhe fac ultado requisitar do reclamado, de quaisquer 
pessoas físicas ou jurídicas, órgãos ou entidades públicas, as 
necessárias informações, esclarecimentos ou documentos, 
a serem apresentados no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 15. Quando a cominação prevista for a 
contrapropaganda, o processo deverá ser especifi camente 
instruído com indicações técnico-publicitárias, elaboradas 
por entidade especializada, das quais se intimará o 
reclamado, obedecidas na execução da res pectiva decisão, 
as condições constantes no § 1º, do art. 60, da Lei nº 
8.078/90.

Art. 16. A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, 
o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a 
natureza e gradação da pena, em conformidade com a 
Seção III, deste decreto.

I - antes de se julgar o feito, a Coordenadoria de Proteção 
e Defesa do Con sumidor, apreciará a defesa e as provas 
produzidas pelas partes.
II - julgado o processo e fi xada a multa será o infrator 
notifi cado para efetuar o seu recolhimento, no prazo de (dez 
dias) ou apresentar recurso.
III - apresentado o recurso a instância “ad quem” o infrator 
deverá recolher ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, 
a título de preparo, sob pena de ser considerado deserto.
IV - em caso de provimento de recurso, os valores recolhidos 
serão devolvidos ao recorrente na forma estabelecida pelo 
Conselho Gestor do Fundo.

Art. 17.  Das decisões proferidas pela Coordenadoria 
caberá recurso, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data 
da intimação da decisão, ao Procurador-Geral do Município, 
ou ao Procurador Municipal que porventura seja designado, 
que proferirá decisão defi nitiva.

Art. 18. A decisão do recurso  será comunicada ao infrator 
por Aviso de Recebimento (AR), além de publicada na 
imprensa ofi cial, valendo para contagem de prazo, a que 
ocorrer por último.

Art. 19. Não será conhecido o recurso interposto fora do 
prazo ou sem o seu devido preparo, estabelecido neste Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 

com o identificador 350035003100320038003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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decreto. 

Art. 20. A decisão é defi nitiva quando não mais couber 
recurso, seja de ordem formal ou material.

Art. 21. Todos os prazos referidos neste decreto são 
preclusivos.

Art. 22. Após 10 (dez) d ias da ciência da decisão pelo infrator, 
a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, ou 
por quem designar, intimará   o infrator condenado a recolher 
a importância da multa.

Art. 23. As multas aplicadas poderão ser reduz idas em 
benefício do infrator, observadas as seguintes disposições:
 
I - 50% (cinquenta por cento) do valor para pagamento até 
10 (dez) dias após a notifi cação da decisão de primeira 
instância ou do auto de infração, desde que o autuado 
requeira perante a Coordenadoria de Proteção  e Defesa do 
Consumidor, nesse sentido;
II - 20% (trinta por cento) do valor para pagamento após 10 
(dez) dias do conhecimento da decisão de 2ª Instância;
III -10% (vinte e cinco por cento) do valor quando o infrator 
intimado recolher a mesma, antes de sua inscrição na dívida 
ativa.

§ 1º Os benefícios de redução serão concedidos pela 
Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, 
quando requeridos, após análise econômica fi nanceira da 
empresa e do lucro obtido com a infração.

§ 2º. Em todas as hipóteses deste artigo o deferimento do 
pedido só ocorrerá após o recolhimento da multa, no prazo 
de 10 (dez) dias após o ato concedendo a redução da 
mesma.

Art. 24. Não sendo recolhido o valor da multa em trinta 
dias, será o débito inscrito na Dívida Ativa do Município de 
Marataízes, para a subsequente cobrança executiva.

Art. 25. Aos procedimentos administrativos disciplinados 
por este decreto, aplica-se subsidiariamente as normas do 
Código de Processo Civil e Decreto Federal n.º 2.181, de 20 
de março de 1.997.

SEÇÃO II
DA  FISCALIZAÇÃO

Art. 26 - A pena de multa prevista no art. 57 do Código de 
Defesa do Consumidor e no art. 18 do Decreto Federal nº 
2.181, de 1997 será aplicada mediante a lavratur a de auto 
de infração. 

Art. 27 - O auto de infração será lavrado: 

I - após denúncia de qualquer consumidor que gere 
Solicitação de Vistoria Fiscal, onde fi que caracterizada 
a ocorrência de prática infrativa às normas que regem as 
relações de consumo; 
II - após a verifi cação do não cumprimento das orientações ou 
correções de procedimento determinadas em procedimento 
de fi scalização educativa, fi ndo o prazo concedido para 
correição de conduta; 
III - uma vez constatada, em qualquer processo 

administrativo em trâmite no PROCON Municipal de 
Marataízes, respeitados os princípios processuais da ampla 
defesa e do contraditório, a ocorrência de qualquer prática 
infrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor e 
legislação específi ca; 
IV - se verifi cada qualquer ofensa ao acertado em Termo 
de Ajustamento de Conduta regularmente fi rmado entre 
o PROCON Municipal de Marataízes e o fabricante, 
produtor, fornecedor, distribuidor, comerciante, prestador de 
serviços ou a acordo individual celebrado diretamente com 
o consumidor, em processo administrativo em trâmite no 
PROCON Municipal de Marataízes. 

§ 1º - O auto de infração deverá ser lavrado sempre por 
agentes fi scais, ofi cialmente designados, vinculados ao 
PROCON Municipal e devidamente credenciados mediante 
Cédula de Identifi cação Fiscal, ou por agente delegado 
mediante convênio. 

§ 2º - O auto de infração será lavrado pelo agente autuante 
que houver verifi cado a prática infrativa, preferencialmente 
no local onde foi comprovada a irregularidade, sem prejuízo 
das penalidades aplicadas em procedimento administrativo 
já instaurado.

§3º. A Apreensão de produtos com a fi nalidade de 
constituição de prova administrativa perdurará até a 
decisão defi nitiva, sendo admissível a desinterdição, 
quando dirigida petição à Diretoria Jurídica, deferida 
e acompanhado o ato de inutilização por agente de 
fi scalização

§4º. O processo administrativo inicia-se somente com 
a lavratura do auto de infração, sendo as diligências 
fi scalizatórias, a exemplo de autos de constatação e 
notifi cações, atos de mera averiguação sem constituir 
gravame e, por isso, prescindem de qualquer defesa.

Art. 28 - O auto de infração deverá ser impresso em três 
vias, numerado em série e preenchido de forma clara e 
precisa, sem entrelinhas, rasuras ou emendas. 

Art. 29 - O auto de infração deverá conter: 
I - o local, a data e a hora de sua lavratura; 
II - o nome, endereço e qualifi cação do autuado; 
III - a descrição do fato ou do ato constitutivo da infração; 
IV - o dispositivo legal infringido; 
V - a intimação, para impugnação, no prazo de 10 (dez) 
dias; 
VI - a identifi cação do agente autuante, sua assinatura, 
a indicação de seu cargo ou função e o número de sua 
matrícula, se for o caso; 
VII - a designação do órgão julgador e o respectivo endereço; 
VIII - a assinatura do autuado. 

§ 1º - A assinatura pelo autuado do auto de infração, ao 
receber sua cópia, constitui notifi cação, assim considerada 
como termo inicial para efeito de contagem de prazo de 
defesa, sem implicar em qualquer forma de confi ssão. 

§ 2º - Caso o autuado se recuse a assinar o auto de infração, 
cumpre ao agente autuante consignar tal fato no próprio 
documento, remetendo sua cópia por via postal, mediante 
Aviso de Recebimento (AR) ou procedimento equivalente, 
para fi ns de regularização da notifi cação prevista no Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 

com o identificador 350035003100320038003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2534                         MARATAÍZES - ES - 19 de julho de 2018 - Página 7

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

parágrafo anterior. 

Art. 30 - O autuado poderá impugnar o auto de infração 
lavrado, no prazo de 10 (dez) dias, contados do primeiro 
dia útil seguinte à formalização da notifi cação prevista no 
artigo anterior. 
Parágrafo Único - Considera-se formalizada a notifi cação 
na data em que o notifi cado toma ciência de seu conteúdo. 

Art. 31 - A defesa deverá conter: 
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida; 
II - a qualifi cação do impugnante; 
III - as razões de fato e de direito que fundamentam a 
impugnação; 
IV - as provas que lhe dão suporte. 

Art. 32 - A impugnação será julgada pelo Coordenador do 
PROCON Municipal de Marataízes, não estando a decisão 
vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão 
similar, se houver, fi cando, nesta hipótese, condicionado o 
julgamento à elaboração de fundamentação específi ca e 
pertinente. 

§ 1º - Para formação de seu convencimento, o julgador 
determinará as diligências cabíveis, podendo dispensar 
as meramente protelatórias ou irrelevantes, sendo-lhe 
facultado requisitar do infrator, de quaisquer pessoas físicas 
ou jurídicas, órgãos ou entidades públicas, as necessárias 
informações, esclarecimentos ou documentos a serem 
apresentados no prazo estabelecido. 

§ 2º - A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, 
o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a 
natureza e a gradação da pena. 

Art. 33 - Julgado o processo e aplicada a penalidade de 
multa, será o infrator notifi cado para efetuar seu pagamento, 
no prazo de 10 (dez) dias, ou apresentar recurso. 

Art. 34 - Da decisão do Coordenador caberá recurso, no 
prazo de 10 (dez) dias, contados da data da intimação 
da decisão, ao Procurador-Geral do Município, ou ao 
Procurador Municipal que porventura seja designado, que 
proferirá decisão defi nitiva.

§ 1º - O recurso somente terá efeito suspensivo no que 
versar sobre a aplicação de multas. 

§ 2º - Considera-se formalizada a intimação da decisão a 
partir da efetiva data da ciência da mesma. 

SEÇÃO III
DO CÁLCULO DE MULTAS

Art. 35 - A pena de multa será graduada de acordo com a 
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 
econômica do infrator. 

Art. 36 - Quanto à gravidade, as práticas infrativas serão 
classifi cadas em: 

I - leves: aquelas em que forem verifi cadas circunstâncias 
atenuantes; 
II - graves: aquelas em que forem verifi cadas circunstâncias 
agravantes. 

Art. 37 - Consideram-se circunstâncias atenuantes: 
I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a 
consecução do fato; 
II - ser o infrator primário;
III - ter o infrator adotado as providências pertinentes para 
minimizar ou, de imediato, reparar os efeitos do ato lesivo. 

Parágrafo Único - Considera-se infrator primário aquele 
que não tiver sido punido por prática infrativa aos ditames da 
legislação consumerista, nos últimos 5 (cinco) anos, através 
de Processo Administrativo com decisão fi nal irrecorrível. 

Art. 38 - Consideram-se circunstâncias agravantes: 

I - ser o infrator reincidente; 
II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática 
infrativa para obter vantagens indevidas; 
III - trazer a prática infrativa consequências danosas à 
saúde ou à segurança do consumidor; 
IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, 
de tomar as providências para evitar ou mitigar suas 
consequências; 
V - ter o infrator agido com dolo; 
VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter 
repetitivo; 
VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de 
menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos 
ou de pessoas portadoras de defi ciência física, mental ou 
sensorial, interditadas ou não; 
VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade; 
IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o 
infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, 
social ou econômica da vítima, ou ainda, por ocasião de 
calamidade. 

Parágrafo Único - Considera-se reincidência a repetição 
de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de 
defesa do consumidor, punida por decisão administrativa 
irrecorrível. 

Art. 39 - A condição econômica do infrator será aferida por 
meio de sua receita bruta mensal, apurada através de média 
aritmética, considerando-se o último exercício fi nanceiro 
anterior à infração. 

§ 1º - Para apuração de sua condição econômica deverá 
o infrator apresentar ao PROCON Municipal o seu 
Demonstrativo de Resultado do Exercício, ou documentação 
equivalente, correspondente ao período mencionado no 
caput deste artigo.

§ 2º - Havendo recusa na apresentação da documentação 
citada no parágrafo anterior, a renda mensal bruta média 
será estimada ou arbitrada pelo Coordenador do PROCON 
Municipal, hipótese em que o autuado poderá impugnar, 
no prazo de 10 (dez) dias, o valor estimado ou arbitrado, 
mediante comprovação documental idônea. 

§ 3º - A recusa à prestação das informações ou o 
desrespeito às determinações e convocações do PROCON 
Municipal, nos termos do parágrafo anterior, caracterizam 
desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal. 

§ 4º - Caso seja autuada pessoa jurídica constituída há 
menos de 01 (um) ano, ou pessoa física em atividade Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 

com o identificador 350035003100320038003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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profi ssional em período de tempo inferior a este, sua receita 
mensal bruta será aferida através da média aritmética de 
todos os meses de funcionamento e/ou atividade.

Art. 40 - A pena de multa será aferida em duas etapas: 
I - primeiramente, proceder-se-á à fi xação da pena-base; 
II - posteriormente, sobre ela serão aplicadas as 
circunstâncias agravantes e atenuantes, de modo a 
determinar o valor fi nal da penalidade.

Art. 41 - A pena-base não poderá ser inferior a duzentas 
e nem superior três milhões de vezes o valor da unidade 
fi scal ou índice equivalente, nos termos do Art. 57 Parágrafo 
único CDC.

Art. 42 - A pena-base será calculada aplicando-se a alíquota 
correspondente à vantagem auferida na prática infrativa, 
conforme a tabela abaixo, ao valor da receita bruta mensal 
do infrator, apurada nos termos do art. 15 deste Decreto:

Vantagem Auferida:

Alíquota AusênciaeVantagem........................................0,5% 
Vantagem Individual.........................................................1% 
Vantagem Coletiva...........................................................2% 
Vantagem Difusa..............................................................3%

Art. 43 - Com relação à vantagem auferida, serão 
consideradas quatro situações: 

I - ausência de vantagem; 
II - vantagem de caráter individual; 
III - vantagem de caráter coletivo; 
IV - vantagem de caráter difuso. 

§ 1º - Considera-se ausência de vantagem, quando a prática 
infrativa às normas de proteção e defesa do consumidor 
não gerar proveito econômico, ou que possa ser traduzido 
economicamente, nem dano de ordem moral, de forma 
direta, indireta ou potencial. 

§ 2º - Considera-se a vantagem individual, quando a prática 
infrativa às normas de proteção e defesa do consumidor 
gerar, de forma direta, indireta ou potencial, proveito 
econômico, ou que possa ser traduzido economicamente, 
ou dano de ordem moral, em relação a pessoa física ou 
jurídica individualmente considerada. 
§ 3º - Considera-se a vantagem de caráter coletivo, 
quando a prática infrativa às normas de proteção e 
defesa do consumidor gerar, de forma direta, indireta ou 
potencial, proveito econômico, ou que possa ser traduzido 
economicamente, ou dano de ordem moral, ofendendo 
direitos ou interesses coletivos, assim entendidos os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular 
grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou 
com o infrato
§ 4º - Considera-se a vantagem de caráter difuso, quando a 
prática infrativa às normas de proteção e defesa do consumidor 
gerar, de forma direta, indireta ou potencial, proveito 
econômico, ou que possa ser traduzido economicamente, 
ou dano de ordem moral, ofendendo direitos ou interesses 
difusos, assim entendidos os transindividuais, de natureza 
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 
ligadas por circunstâncias de fato. 

Art. 44 - A ocorrência de cada uma das circunstâncias 
atenuantes, previstas no art. 25 do Decreto Federal nº 
2.181, de 1997, implica redução de 1/6 (um sexto) sobre a 
pena-base aferida.

Art. 45 - A ocorrência de cada uma das circunstâncias 
agravantes, previstas no art. 26 do Decreto Federal nº 
2.181, de 1997, implica aumento de 1/3 (um terço) sobre a 
pena-base aferida.

Art. 46 - No concurso de práticas infrativas, a pena de multa 
será aplicada para cada uma das infrações. 

Art. 47 - Os cálculos dos valores de multas serão feitos 
sempre em moeda corrente.
 
Art. 48 - Os valores constantes do art 42, bem como os 
relativos a multas aplicadas, na forma da Lei, serão 
atualizados pelos índices ofi ciais de correção adotados pelo 
Município de Marataízes.

SEÇÃO IV
DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 49 - Os valores arrecadados pela cobrança de 
multas aplicadas na conformidade deste Decreto serão 
destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E 
DEFESA DO CONSUMIDOR (FMPDC), criado pela LEI 
COMPLEMENTAR Nº 1.882 DE 21 DE JUNHO DE 2016, e 
utilizados para fi nanciamento de projetos relacionados com 
os objetivos da Política Municipal de Relações de Consumo, 
com a defesa dos direitos básicos do consumidor e com a 
modernização administrativa do PROCON Municipal, nos 
termos da Lei. 

SEÇÃO V
DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Art. 50 - Não sendo recolhido o valor da multa aplicada, 
em 30 (trinta) dias da ciência do autuado sobre decisão 
administrativa defi nitiva, será o débito inscrito em dívida 
ativa do Município de Marataízes, para subsequente 
cobrança executiva. 

Art. 51 - A Secretaria Municipal de Finanças -  será 
responsável pela inscrição, em dívida ativa do Município, 
dos débitos referidos no artigo anterior. 

Parágrafo Único - O PROCON encaminhará periodicamente 
à Secretaria Municipal de Finanças as informações 
necessárias ao cumprimento do previsto no caput. 

Art. 52 - A Procuradoria Geral do Município será a 
responsável pela execução judicial dos débitos referidos no 
art. 45, além de responder pela defesa judicial do Município 
em ações que visem a anulação da cobrança de tais multas.

SEÇÃO VI
DO PROCEDIMENTO PARA O RECOLHIMENTO DE 

MULTAS

Art. 53 - As multas aplicadas com base no presente Decreto 
serão recolhidas nos bancos conveniados com a Prefeitura 
Municipal de Marataízes, através de guia de recolhimento 
própria. Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 

com o identificador 350035003100320038003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Art. 54 - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Gabinete do Prefeito, 
Marataízes/ES, 13 de julho de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 

ANEXO I
DAS INFRAÇÕES

1. Infrações enquadradas no grupo I:

a. ofertar produtos ou serviços sem assegurar informações 
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa 
sobre suas características, qualidade, quantidade, 
composição, preço, condições de pagamento, juros, 
encargos, garantia e origem entre outros dados relevantes 
(art. 31 do CDC); 
b. deixar de fornecer prévia e adequadamente ao 
consumidor, nas vendas à prazo, informações obrigatórias 
sobre as condições do crédito ou fi nanciamento (art. 52 do 
CDC); 
c. omitir, nas ofertas ou vendas eletrônicas, por telefone 
ou reembolso postal, o nome e endereço do fabricante 
ou do importador na embalagem, publicidade e em todos 
os impressos utilizados na transação comercial (art.33 do 
CDC); 
d. promover publicidade de produto ou serviço de forma que 
o consumidor não a identifi que como tal, de forma fácil e 
imediata (art. 36 do CDC); 
e. prática infrativa não enquadrada em outro grupo.

2. Infrações enquadradas no grupo II:

a. deixar de sanar os vícios do produto ou serviço, de 
qualidade ou quantidade, que os tornem impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 
diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 
disparidade, com as indicações constantes do recipiente, 
da embalagem, rotulagem ou
mensagem publicitária (arts.18,19 e 20 do CDC); 
b. deixar de cumprir a oferta, publicitária ou não, 
sufi cientemente precisa, ou obrigação estipulada em 
contrato (art. 30 e 48 do CDC); 
c. redigir instrumento de contrato que regula relações 
de consumo de modo a difi cultar a compreensão do seu 
sentido e alcance (art. 46 do CDC); 
d. impedir, difi cultar ou negar a desistência contratual 
e devolução dos valores recebidos, no prazo legal de 
arrependimento, quando a contratação ocorrer fora do 
estabelecimento comercial (art. 49 do CDC);
e. deixar de entregar, quando concedida garantia contratual, 
termo de garantia ou equivalente em forma padronizada, 
esclarecendo, de maneira adequada, em que consiste a 
mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em 
que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor 
(art. 50, Parágrafo único do CDC); 
f. deixar de fornecer manual de instrução, de instalação e 
uso de produto em linguagem didática e com ilustrações 
(art. 50, Parágrafo único do CDC);  
g. deixar de redigir contrato de adesão em termos claros e 
com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar a 
sua compreensão pelo consumidor (art. 54, § 3º do CDC);

8. deixar de redigir com destaque cláusulas contratuais que 
impliquem na limitação de direito do consumidor, impedindo 
sua imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4º do CDC); 
h. ofertar produtos ou serviços sem assegurar informação 
correta, clara, precisa, ostensiva e em língua portuguesa 
sobre seus respectivos prazos de validade e sobre os riscos 
que apresentam à saúde e segurança dos consumidores 
(art. 31 do CDC).

3. Infrações enquadradas no grupo III:

a. deixar de reparar os danos causados aos consumidores 
por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, 
montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 
acondicionamento de seus produtos ou serviços, bem como 
por informações insufi cientes ou inadequadas sobre sua 
utilização e riscos (art. 12 do CDC); 
b. colocar no mercado de consumo produtos ou serviços em 
desacordo com as normas regulamentares de fabricação, 
distribuição ou apresentação ou, se normas específi cas não 
existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 
CONMETRO (arts. 18, § 6º, II, e 39, VIII do CDC); 
c. colocar no mercado de consumo produtos ou serviços 
inadequados ao fi m que se destinam ou que lhe diminuam o 
valor (arts. 18, § 6º, III, e 20 do CDC); 
d. colocar no mercado de consumo produtos ou serviços 
em desacordo com as indicações constantes do recipiente, 
da embalagem, da rotulagem ou mensagem publicitária, 
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza (art. 
19 do CDC); 
e. deixar de empregar componentes de reposição originais, 
adequados e novos, ou que mantenham as especifi cações 
técnicas do fabricante, salvo se existir autorização em 
contrário do consumidor (art. 21 do CDC); 
f. deixar as concessionárias ou permissionárias de fornecer 
serviços públicos adequados, efi cientes, seguros e, quanto 
aos essenciais, contínuos (art. 22 do CDC); 
g. deixar de assegurar a oferta de componentes e peças de 
reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação 
do produto (art. 32 do CDC); 
h. impedir ou difi cultar o acesso gratuito do consumidor às 
informações existentes em cadastros, fi chas, registros e 
dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem 
como sobre as suas respectivas fontes (art. 43 do CDC); 
i. manter cadastro de consumidores sem serem objetivos, 
claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, 
ou contendo informações negativas referentes a período 
superior a cinco anos (art. 43, § 1º do CDC); 
j. inserir ou manter registros, em desacordo com a legislação, 
nos cadastros ou banco de dados de consumidores (arts. 
43 e §§ e 39, caput do CDC); 
k. inserir ou causar a inserção de informações negativas não 
verdadeiras ou imprecisas em cadastro de consumidores 
(art. 43, § 1º do CDC); 
l. deixar de comunicar por escrito ao consumidor a abertura 
de cadastro, fi cha, registro e dados pessoais de consumo, 
quando não solicitada por ele (art. 43, § 2º do CDC);
m. deixar de retifi car, quando exigidos pelo consumidor, os 
dados e cadastros nos casos de inexatidão ou comunicar 
a alteração aos eventuais destinatários no prazo legal (art. 
43, § 3º do CDC); 
n. fornecer quaisquer informações que possam impedir ou 
difi cultar acesso ao crédito junto aos fornecedores após Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 
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consumada a prescrição relativa à cobrança dos débitos do 
consumidor (art. 43, § 5º do CDC); 
o. deixar o fornecedor de manter em seu poder, na 
publicidade de seus produtos ou serviços, para informação 
dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos 
e científi cos que dão sustentação à mensagem (art. 36, 
Parágrafo único do CDC); ou deixar de prestar essas 
informações ao órgão de defesa do consumidor quando 
notifi cado para tanto (art. 55, § 4º do CDC);
p. promover publicidade enganosa ou abusiva (art. 37 do 
CDC); 
q. realizar prática abusiva (art. 39 do CDC); 
r. deixar de entregar orçamento prévio discriminando o valor 
da mão-de-obra , dos materiais e equipamentos a serem 
empregados, as condições de pagamento, bem como as 
datas de início e término dos serviços (art. 40 do CDC); 
s. deixar de restituir quantia recebida em excesso nos casos 
de produtos ou serviços sujeitos a regime de controle ou 
tabelamento de preços (art. 40, § 3º do CDC) 
t. submeter, na cobrança de débitos, o consumidor 
inadimplente a ridículo ou qualquer tipo de constrangimento 
ou ameaça (art. 42 do CDC); 
u. deixar de restituir ao consumidor quantia indevidamente 
cobrada pelo valor igual ao dobro do excesso (art. 42, 
Parágrafo único do CDC); 
v. inserir no instrumento de contrato cláusula abusiva (art. 
51 do CDC); 
w. exigir multa de mora superior ao limite legal (art. 52, § 1º 
do CDC); 
x. deixar de assegurar ao consumidor a liquidação 
antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante 
redução proporcional dos juros (art. 52, § 2º do CDC); 
y. inserir no instrumento de contrato cláusula que estabeleça 
a perda total das prestações pagas em benefício do credor 
que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do 
contrato e a retomada do produto alienado (art. 53 do CDC); 
z. deixar de prestar informações sobre questões de interesse 
do consumidor descumprindo notifi cação do órgão de 
defesa do consumidor (art. 55. § 4º do CDC).

4. Infrações enquadradas no grupo IV:
a. exposição à venda de produtos deteriorados, alterados, 
adulterados, avariados, falsifi cados, corrompidos, 
fraudados, nocivos à vida ou à saúde, ou perigosos (art. 18, 
§ 6º, II do CDC); 
b. colocar ou ser responsável pela colocação no mercado 
de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber 
apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à 
saúde ou segurança (art. 10 do CDC); 
c. deixar de informar, de maneira ostensiva e adequada, 
a respeito da nocividade ou periculosidade de produtos e 
serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou 
segurança, ou deixar de adotar outras medidas cabíveis em 
cada caso concreto (art. 9º do CDC);
d. deixar de comunicar à autoridade competente a 
nocividade ou periculosidade do produto ou serviço, quando 
do lançamento dos mesmos no mercado de consumo, ou 
quando da verifi cação posterior da existência de risco (art. 
10, § 1º do CDC);
e. deixar de comunicar aos consumidores, por meio de 
anúncios publicitários veiculados na imprensa, rádio e 
televisão, a nocividade ou periculosidade do produto ou 
serviço, quando do lançamento dos mesmos no mercado de 
consumo, ou quando da verifi cação posterior da existência 
de risco (art. 10, § 1º e 2º do CDC); 

f. expor à venda produtos com validade vencida (art. 18, § 
6º, I do CDC).

ANEXO II
DO CÁLCULO DAS INFRAÇÕES

1. A fi xação dos valores das multas nas infrações ao Código 
de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 
11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será 
feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem 
auferida e condição econômica do fornecedor na forma do 
presente decreto e seus anexos.

2. As infraçõ es serão classifi cadas de acordo com sua 
natureza e potencial ofensivo em quatro grupos (I, II, III e 
IV) pelo critério constante do Anexo I.

2.1 Consideram-se infrações de maior gravidade, para 
efeito do disposto no art. 59 da Lei 8.078/90 , aquelas 
relacionadas nos grupos III e IV do ANEXO I do presente 
decreto.

2.2 Outras infrações previstas em Leis Federais, Estaduais 
e Municipais poderão ser incluídas no Anexo I por meio de 
Instruções Normativas para que suas naturezas e potencial 
ofensivo sejam classifi cados em um dos quatro grupos do 
referido Anexo.

3. Com relação à vantagem auferida, serão consideradas 
as seguintes situações:
a. Vantagem não apurada ou não auferida, assim 
consideradas, respectivamente, as hipóteses em que não 
restar comprovada a obtenção de vantagem com a conduta 
infracional ou a infração, pelas próprias circunstâncias, não 
implicar na auferição desta; 
b. Vantagem apurada, assim considerada aquela 
comprovadamente auferida em razão da prática do ato 
infracional.

4. A condição econômica do infrator será aferida pela média 
de sua receita mensal bruta, apurada, de preferência, com 
base nos últimos doze meses anteriores à data da lavratura 
do auto de infração, com período mínimo de três meses, 
podendo a mesma ser estimada pelo órgão.
4.1. A média da receita mensal bruta estimada pelo 
PROCON Municipal de Marataízes poderá ser impugnada 
no prazo assinalado para recurso, mediante a apresentação 
de ao menos um dos seguintes documentos: 
a. Guia de informação e apuração de ICMS – GIA; 
b. Declaração de arrecadação do ISS; 
c. declaração de crédito tributário federal – DCTF; 
d. Demonstrativo de resultado do exercício – DRE.

4.2. Na hipótese de fornecedor que desenvolva atividade 
de fornecimento de produto e serviço, será necessária a 
apresentação de documentos que comprovem a receita 
bruta auferida com ambas as atividades, observada a 
relação constante do parágrafo anterior.
4.3 A receita considerada será referente a do estabelecimento 
onde ocorrer a infração, salvo nos casos de infrações que 
atinjam outros estabelecimentos do mesmo titular, caso em 
que suas receitas também deverão ser computadas.
4.4 Para fi ns de aplicação de sanção quanto as infrações de 
maior gravidade, relacionadas nos grupos III e IV do ANEXO 
I do presente decreto, a condição econômica do infrator Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 
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será aferida pela média de sua receita bruta, apurada, de 
preferência, com base nos últimos doze meses anteriores a 
data da lavratura do auto de infração, com período mínimo 
de três meses, podendo a mesma ser estimada pelo órgão.

5. A dosimetria da pena de multa será defi nida através da 
fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base: 

“ PE + (REC . 0,01) . (NAT) . (VAN) = PENA BASE ”
Onde: 
PE - defi nido pelo porte econômico da empresa; 
REC – é o valor da receita bruta; 
NAT - representa o enquadramento do grupo da gravidade 
da infração (Natureza); 
VAN – refere-se a vantagem auferida.

5.1 O porte econômico da empresa será determinado 
em razão de sua receita e obedecerá aos critérios de 
classifi cação para arrecadação fi scal, recebendo um fator 
fi xo, a saber: 
a) Micro Empresa = 220; 
b) Pequena Empresa = 400; 
c) Médio Porte = 1000; 
d) Grande Porte = 5000.

5.2 O elemento REC será a receita bruta da empresa, 
aplicando-se um fator de correção de curva progressiva 
assim determinado: 

REC = [(VALOR DA RECEITA – R$ 120.000) . 0,10] + R$ 
120.000 .

5.3 O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento 
da prática infrativa classifi cada no Anexo II.

5.4 A Vantagem auferida receberá o fator abaixo relacionado, 
determinado pela vantagem auferida com a prática infrativa: 
a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1 
b) Vantagem apurada = 2

6. A Pena Base fi xada para a prática infrativa no auto de 
infração, na forma calculada no artigo anterior, poderá ser 
reduzida de 1/3 à metade ou aumentada de 1/3 ao dobro 
se verifi cada no decorrer do processo a existência de 
circunstâncias atenuantes e agravantes estabelecidas no 
art. 76 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto 
Federal nº 2.181, de 20 de março 1997.

6.1  A pena aplicada, após a consideração das circunstâncias 
atenuantes e agravantes, não poderá ultrapassar os limites 
mínimo e máximo previstos no artigo 57 da Lei 8.078/90.

7. A pena base, será reduzida de ¼ (um quarto) do seu 
valor, caso ocorra o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias 
após o recebimento pelo autuado da Decisão Administrativa 
de 1ª Instância do PROCON Municipal de Marataízes.
7.1. A redução de que trata o “caput” deste artigo, não poderá 
ser cumulada com a aplicação das demais circunstâncias 
atenuantes apuradas no caso concreto.

8. No caso de concurso de agentes, a cada um deles será 
aplicada pena graduada de conformidade com sua situação 
pessoal.
8.1. No concurso de práticas infrativas a pena de multa será 
aplicada para cada uma das infrações, podendo, a critério 
do órgão e desde que não agrave a situação do autuado, 

ser aplicada a multa correspondente à infração de maior 
gravidade, com acréscimo de 1/3.

9. Os cálculos serão feitos em reais com desprezo das 
frações inferiores à unidade.

10. O presente decreto aplica-se, no que couber, aos 
procedimentos administrativos sancionatórios para os quais 
não tenha havido decisão administrativa irrecorrível.

11.  Em observância ao disposto no art, 20 da Lei Municipal 
de Marataízes de nº. 894, de 15 de Julho de 2005, após 
concluídos os cálculos nos termos dos artigos anteriores 
deste decreto e fi xada a pena pecuniária, será o valor em 
real convertido em VRFM (atualizado pelo Índice VRTE) 
através do simples cálculo aritmético, devendo constar nas 
decisões de 1ª e 2ª Instâncias o valor convertido na forma 
abaixo: 

“(VR) / (VRFM) = (PF)”

Onde: 
VR - valor apurado em real; 
VRFM – valor de Referência Fiscal do Município na data 
de aplicação da PF, atualizado pelo Índice VRTE; 
PF – penalidade fi nal apurada.
r por relação jurídica. 

DECRETO-N Nº 2.157, DE 18 DE JULHO DE 2018

NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições  legais, em 
conformidade com o art. 13 e com fulcro no art. 16 da Lei 
1.975/2017 e ainda nos termos do processo administrativo 
nº 24958/2018.

DECRETA:

Art.1º – Ficam nomeados membros para do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente de Marataízes, para o mandato 
2018/2020.

Poder Público

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Representante: Antônio Carlos Sader Sant’anna
Suplente: Ludmila de Oliveira Brandão

Secretaria Municipal de Agricultura
Representante: Farley Pereira Xavier
Suplente: Lucas Douglas Oliveira Silva

Secretaria Municipal de Obras 
Representante: Clarice Leite Pinheiro 
Suplente: Lilian Fontes Demuner Barros

Secretaria Municipal de Turismo
Representante: Rômulo Porto da Silva
Suplente: Liliane Pereira Mendes

Secretaria Municipal de Governo
Representante: Mário Gomes Moreira
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Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 
Sustentável
Representante: Andréa da Silva Longue Alves
Suplente: Fabiana de Souza Costa

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal -IDAF
Representante: Selmar Almeida da Silva Júnior

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Representante: Joel Raymundo da Silva
Suplente: Manoel Delfi no Ferreira

Secretaria Municipal de Saúde
Representante: Dênis Berg Ferreira da Silva
Suplente: Eder dos Santos Amaral

Setor Empreendedor

Associações de Comércio, Indústrias e Serviços
Representante: Rodrigo Morales Ferreira
Suplente: Lauro Henrique Freire

Entidade Representativa de Pescadores e Armadores
Representante: 
Suplente:

Associação dos Plantadores de Cana de Marataízes
Representante: Ruann Henrique da Silva
Suplente: Aldinei Costa Silva

Setor Imobiliário Civil ou Construção Civil
Representante: Sandro Souza de Menezes
Suplente: Sérgio Souza de Menezes

Sociedade Civil

Associação de Rede Hoteleiras e Pousadas
Representante: Petter Andrade Melleipe
Suplente: Elio José Gonçalves

Associação Popular e Comunitárias da Sede
Representante: Teomar Rodrigues Alves
Suplente: Jacimar Nunes Machado

Organização não-governamental
Representante: Reynaldo José Monteiro dos Santos
Suplente: Carlos Alberto Rodrigues

Entidade Religiosa com Representatividade no 
Município
Representante: Antônio Campos Carvalho 
Suplente: Maria José Ramos

Associações Populares e Comunitárias do Interior
Representante: Romildo da Silva Diolindo
Suplente: Ione Belarmino

Parágrafo Único – O conselho Municipal de Meio Ambiente 
será presidido pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente 
e na sua inexistência, por membro indicado pelo Prefeito 
Municipal.

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 –  O Conselho de Meio Ambiente terá o prazo de 30 
(trinta) dias para aprovar o seu Regimento Interno.

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 
Marataízes/ES, 18 de julho de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 

DECRETO N-Nº 2.158, DE 18 DE JULHO DE 2018

APROVA O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE MEIO AMBEINETE DE MARATAÍZES

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,  em 
conformidade com a Lei 1.975 de 29 de dezembro de 
2017, e ainda nos termos do processo administrativo n° 
24959/2018;

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Maeio Ambiente, parte integrante deste 
decreto.

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

Gabinete do Prefeito, 
Marataízes/ES, 18 de julho de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE 

MARATAÍZES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

CAPÍTULO I
DA NATUREZA

Art. 1º-  O Conselho Municipal Ambiental de Marataízes 
– COMAM, é um órgão colegiado e autônomo, integrante 
do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SIMA, com a 
fi nalidade de assessorar, estudar e propor as diretrizes 
políticas, governamentais para o meio ambiente, deliberar 
no âmbito de sua competência sobre os recursos em 
processos administrativos, normas e padrões relativos ao 
meio ambiente, exercendo sua competência nos termos do 
presente Regimento. 

Parágrafo Único: O Órgão Colegiado será composto de 
forma paritária e tripartite, constituídos paritariamente 
por representantes da sociedade civil e que tenham 
representatividade na comunidade, por órgão de classe 
representativos do setor empreendedor, e por representantes 
da administração pública, obedecido o disposto em lei e os 
termos deste regulamento. Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 

com o identificador 350035003100320038003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2534                         MARATAÍZES - ES - 19 de julho de 2018 - Página 13

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CAPÍTULO II
DA FINALIDADE

Art. 2º- Cabe ao Conselho Municipal, para cumprimento 
de sua competência legal, o exercício das atribuições 
especifi cadas na Lei nº 1.975 de 29/12/2017 e nas demais 
Leis correlatas.

Art. 3º- São considerados atos do conselho:
I- Resolução; 
II-Proposição.

§ 1º- Resolução é ato formal, resultante da apreciação de 
matéria que, de acordo com as atribuições afetadas ao 
Conselho, determine uma tomada de decisão do Plenário;

§ 2º- Proposição é o ato formal, resultante de apreciação 
de matéria que, de acordo com as atribuições afetas ao 
Conselho, seja objeto de recomendações ou sugestões do 
Plenário.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÃO

Art. 4º- O Órgão Colegiado será presidido pelo Secretário 
Municipal de Meio Ambiente e na sua inexistência, por 
membro indicado pelo Prefeito Municipal. 
I- O Componente que presidir as reuniões do Órgão 
Colegiado exercerá seu direito de voto, somente em casos 
de empate. 
II- Cada membro do Órgão Colegiado terá um suplente que 
o substituirá em caso de impedimento ou ausência.
III- Os membros do Órgão Colegiado e seus respectivos 
suplentes serão indicados pelas entidades nele 
representadas e designadas por ato do Prefeito Municipal, 
para mandato de 02(dois) anos, permitida a recondução por 
uma única vez. 
IV- Os Órgãos ou Entidades poderão substituir o membro 
efetivo indicado ou seu suplente, mediante comunicação 
por escrito, dirigida ao Presidente do Órgão Colegiado, 
nos casos de impedimento legal, conforme dispuser o 
regulamento. 
VI- Poderão participar das reuniões do Órgão Colegiado, 
sem direito a voto, pessoas especialmente convidadas pelo 
seu presidente. 
VIII- O representante do Órgão Colegiado terá perda de 
seu mandato caso falte às reuniões por três (03) vezes 
consecutivas ou 05(cinco) alternadas, em período anual, 
sem apresentação de prévia justifi cativa submetida à 
apreciação e aceita pelo plenário. 
IX- Poderá ser substituída entidade representativa, 
mediante decisão motivada, e por aprovação de 10(dez) 
conselheiros, não sendo permitido o voto do Presidente. 
Neste caso deverá ser indicado formalmente ao chefe do 
Poder Executivo Municipal o nome da nova entidade. Se a 
entidade excluída for do setor público Municipal, a indicação 
caberá ao próprio chefe do Poder Executivo Municipal. 

Art. 5º- Aos Conselheiros compete as seguintes atribuições:
I- Aprovar o calendário de reuniões ordinárias para o período 
de mandato dos conselheiros;
II- Estudar e relatar matérias que lhes forem submetidas, 
emitindo parecer;
III- Discutir e votar, apresentando emendas ou substitutivos 
às conclusões de pareceres;
IV- Solicitar diligências ou vistas a processos;
V- Aprovar e assinar as atas das reuniões plenárias, 
propondo os ajustes necessários.
VI- Requerer a convocação de reuniões plenárias, 
extraorniárias, justifi cando a sua necessidade;
VII- Desempenhar os encargos que lhes forem atribuídos 
pelo Presidente, ou propostas pelo próprio plenário;
VIII- Sugerir para apreciação qualquer matéria a ser objeto 
de Resolução e/ou Proposição;
IX- Participar de Câmaras técnicas especializadas e 
comissões especiais.

Art. 6º- Ao Presidente compete, as seguintes atribuições:
I- Convocar o Conselho e presidir as suas reuniões 
atendendo a ordem dos trabalhos estabelecida em pauta,
II- Promover a distribuição dos assuntos submetidos a 
deliberação, designando os relatores;
III- Conduzir os debates e resolver as questões de ordem;
IV- Apurar as votações e exercer o voto de qualidade;
V- Assinar as Resoluções e Proposições do Conselho, 
encaminhando-as para os devidos fi ns;
VI- Submeter à apreciação do Plenário e assinar a ata de 
reunião anterior;
VII- Convocar reuniões plenárias extraordinárias, sempre 
que julgar necessário;
VIII- Constituir comissões para estudo de problemas 
especiais relacionados às atribuições do Conselho;
IX- Requisitar as diligências solicitadas pelos relatores;
X- Requisitar pessoal necessário ao seviço do Conselho;
XI- Propor à autoridade competente as medidas que o 
Conselho julgar necessárias ao bom desempenho de suas 
atribuições;
XII- Representar o Conselho em todos os atos necessários, 
podendo delegar essa atribuição apenas a outro conselheiro;
XIII- Apresentar, ao término de cada ano, o relatório de 
atividades do Conselho; 
XIV- Indicar relatores dos precessos.

Parágrafo Único - O presidente do COMAM exercerá seu 
direito de voto, em caso de empate.

CAPÍTULO IV
DAS REUNIÕES

Art. 7º- Qualquer matéria a ser apreciada pelo Conselho 
deverá ser encaminhada ao Presidente, sob forma de ofício.

Art. 8º- O Conselho funcionará através de reuniões plenárias 
ordinárias e extraordinárias, sendo dado conhecimento de 
Pauta da Reunião.Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 
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§ 1º- As reuniões plenárias ordinárias serão realizadas 
bimestralmente em data, hora e local segundo calendário 
aprovado em reunião de posse dos Conselheiros.

§ 2º- As reuniões plenárias extraordinárias serão realizadas 
por convocação por escrito do Presidente, ou por solicitação 
de 1/3 dos membros do Conselho, comunicadas com 
antecedência mínima de 03 (três) dias úteis.

§ 3º- Nas reuniões plenárias poderá ser tolerado o limite 
máximo de 15 minutos para seu início e terão uma duração 
de 02:00 horas, prorrogáveis por, no máximo, 1:00 hora.

Art. 9º- As sessões plenárias do Órgão Colegiado 
serão sempre públicas, permitida a manifestação oral 
de representantes de órgãos, entidades, empresas ou 
autorizadas, quando convidados pelo Presidente ou pela 
maioria do Conselho. 

Parágrafo único - O quórum das reuniões plenárias do 
Órgão Colegiado será de 1/3 (um terço) de seus membros 
para a abertura das sessões e de maioria simples dos 
presentes para deliberações.  

Art. 10- Nas reuniões plenárias serão obedecidos os 
seguintes precedimentos, assim sequenciados:
I- Verifi cação do número de Conselheiros presentes e 
existência de “Quorum” de no mínimo 1/3 de seus membros;
II- Abertura da seção;
III- Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião 
anterior;
IV- Comunicações, quando for o caso;
V- Apreciação, de acordo com a pauta de reunião, de 
pareceres emitidos pelos relatores;
VI- Verifi cação do “Quorum” para votação;
VII- Votação;
VIII- Encerramento.

Parágrafo Único - A critério do Conselho, desde que 
aprovada a participação em Plenário, pelo Presidente ou 
pela maioria dos Conselheiros, os presentes à reunião 
poderão fazer manifestação oral com inscrição prévia 
perante à mesa.

CAPÍTULO V
DOS PROCESSOS

Art. 11- Os processos encaminhados ao Conselho serão 
distribuídos aos relatores, observando-se o sistema de 
rodízio entre seus membros.

Art. 12- Ao ser designado Relator, poderá o Conselheiro 
dár-se por impedido, única e exclusivamente, por relevante 
motivo, acolhido pelo Presidente e comunicado ao Plenário, 
por escrito.

§ 1º- Admitido o impedimento do relator, caberá ao 
Presidente nova designação, podendo aquele Conselheiro 

discutir a matéria, porém, sem direito a voto.

§ 2º- Poderá ser levantado por qualquer Conselheiro, 
impedimento do relator designado pelo Presidente, que 
submeterá ao plenário para decisão.

§ 3º- Na hipótese do parágrafo anterior, o impedimento 
será confi rmado por voto de maioria simples dos presentes, 
sendo designado pelo Presidente novo Relator.

Art. 13- O Relator apresentará seu parecer na reunião 
Plenária imediata ao recebimento do processo, devendo 
apresentar justifi cativa por escrito, sempre que seja levado 
a protelar o relato.

§ 1º- Caso o relator falte à reunião em que deveria apresentar 
seu parecer, deverá convocar seu suplente para o relato e/
ou participação ou enviar o processo relatado ao Presidente 
do Conselho.

§ 2º- O Conselheiro que, de posse de um processo, 
passar mais de duas reuniões sem relatar, nem apresentar 
justifi cativa por escrito terá seu desligamento comunicado à 
entidade que representa, à qual será solicitada a indicação 
de outro representante.

Art.14- Qualquer relator poderá solicitar diligência, 
independente de aprovação do Plenário.

Parágrafo Único - O processo em diligência constará em 
pauta de Reunião Plenária subsequente.

Art. 15- Anunciada a apreciação de um processo pelo 
Presidente, fará o relator exposição da matéria e respectivo 
parecer, passando-se após, à discussão.

§ 1º- No curso da discussão, é facultativo a qualquer dos 
membros presentes:
a) Solicitar esclarecimentos ao relator e apresentar 
sugestões.
b) Solicitar, somente uma vez, vistas ao processo, o qual 
deverá ser devolvido até 15 (quinze) dias, podendo o prazo 
ser prorrogado a critério do Plenário.

§ 2º- Fica limitado ao número de 02(duas), as concessões 
de pedido de vista, por processo, fi cando a critério do 
Plenário a ampliação desse limite.

§ 3º- O pedido de vista interromperá automaticamente a 
discussão.

Parágrafo Único - Encerrada a discussão e não havendo 
consenso, proceder-se-à a votação nominal, que será 
iniciada com o voto do relator, seguindo-se pela ordem os 
demais membros presentes, à direita do relator.Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 
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CAPÍTULO VI
DAS CAMARAS TÉCNICAS

Art. 16- O Conselho Pleno poderá constituir quantas 
Câmaras Técnicas Especializadas forem necessárias, 
integradas por seus membros e/ou técnicos de reconhecida 
capacidade técnica às suas ações consultivas, deliberativas 
e normativas.

Parágrafo Único - Incluem-se entre as fi nalidades das 
Câmaras Técnicas Especializadas a análise de matérias 
complexas, cujos estudos requeiram longo tempo, aqui 
incluidos os estudos de impacto ambiental e aqueles 
relativos à Política Municipal de Meio Ambiente.

§ 1º- A Câmara Técnica Especializada tem por fi nalidade 
estudar, analisar, subsidiar e propor deliberações através de 
pareceres concernentes às matérias que previamente foram 
discutidas em reuniões do Conselho, tendo por fi nalidade 
harmonizar e integrar as normas, padrões, parâmetros, 
critérios e diretrizes para a utilização e defesa dos recursos 
e ecossistemas naturais do Município.

§ 2º- A Câmara Técnica especializada será formada 
preferencialmente por no mínimo de 3 (três) e máximo de 
(05) cinco membros do Conselho Pleno .

§ 3º- Os membros escolhidos pelo Plenário para perticiparem 
das Câmaras Técnicas Especializadas, não poderão ser 
substituídos,  a não ser por nova Deliberação.

§ 4º-  As propostas de Deliberações em forma de pareceres 
serão tomadas por aprovação da maioria simples, presente 
em reunião. Devendo ser apresentado ao Plenário apenas 
uma proposta em forma de parecer.

§ 5º-  A Câmara Técnica especializada designará Relator 
para apresentar os pareceres nas reuniões do COMAM.

Parágrafo único - O Órgão Colegiado poderá solicitar 
ao Executivo a constituição, por decreto, de comissões 
integradas por técnicos especializados em proteção 
ambiental, para emitir pareceres e laudos técnicos.

Art. 17- O Órgão Colegiado, quando julgar recurso, proferirá 
decisão no prazo  de 60 (sessenta)dias, contados da data 
do recebimento do processo.

Parágrafo Único - Se o processo depender de diligências, 
este prazo passará a ser contado a partir da conclusão 
daquelas.

Art. 18- As decisões do Órgão Colegiado deverão ser 
publicadas na imprensa ofi cial ou em jornal local ou ainda 
no quadro de editais na sede da Prefeitura.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19- Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário 
que poderá adotar, sob forma de Resolução, o que melhor 
julgar necessário para o cumprimento dos fi ns do Conselho, 
desde que não contrarie este Regimento.

Art. 20- O Presidente do COMAM, por iniciativa ou 
por indicação do Plenário, poderá solicitar ao Poder 
Executivo que adote medidas complementares de caráter 
administrativo e/ou orçamentário necessárias ao seu 
funcionamento.

Art. 21- O Mandato para o membro do Órgão do Colegiado 
será sem remuneração e considerado serviço de relevante 
valor social para o Município.  

Art. 22- Este Regimento entra em vigor na data de sua 
publicação.

Marataízes/ES 16 de Julho de 2018.

ANTÔNIO CARLOS SADER SAN’TANNA
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente

DECRETO-P Nº 8.561 DE 18 DE JULHO DE 2018

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR 
COMISSIONADO E DA 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, e ainda nos termos do 
processo administrativo nº 23008/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor ALMIR DA SILVA GOMES, 
ocupante do cargo comissionado de Diretor de Segurança 
Patrimonial e Comunitária, matrícula 105983, para substituir 
pelo período de 16 de julho de 2018 à 30 de Julho de 2018, 
por motivo de férias, o servidor ANDERSON GOUVEIA DE 
OLIVEIRA, no cargo em comissão de Secretário Municipal 
de Defesa Social e Segurança Patrimonial, assegurando ao 
substituto a percepção do vencimento atribuído ao cargo 
substituído.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de julho de 2018, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 
Marataízes/ES, 18 de julho de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 012, DE 11 DE JULHO DE 2018

DISPÕE SOBRE A LOTAÇÃO DA DIRETORA DE 
PROCURADORIA, A SERVIDORA COMISSIONADA 
SIMONE  SANTA DE SOUZA DA SILVA

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 
MARATAÍZES no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do art. 28, inciso I da Lei nº 1.721 de 04 de Setembro 
de 2014, tendo em vista a necessidade administrativa.

RESOLVE:

Art 1º - Lotar a Diretora de Procuradoria SIMONE SANTANA 
DE SOUZA DA SILVA para atuar junto aos procuradores 
municipais DIOGO FONSECA TAVARES, AMANDA 
VAZZOLLER SIMÕES, RODRIGO ATHAYDE MAYRINK 
e CYNTIA DAMASCENO PETERLE, devendo a mesma 
realizar as tarefas designadas pelos referidos procuradores 
com zelo e precisão, desde que não compreendam a 
representação ou assessoramento do Poder Executivo, 
nem tampouco compreendam as competências previstas 
ao Procurador efetivo.

Art 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário
Cumpra-se e publique.

Marataízes-ES, 11 de julho de 2018

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES
Procurador-Geral do Município

OAB/ES 17.274

PORTARIA Nº 013,  DE 18 DE JULHO DE 2018

DESIGNA SERVIDORES PARA ACOMPANHAR 
E FISCALIZAR O CONTRATO Nº 140/2018, EM  
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de 
suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 
24, inciso X, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
a celebração do contrato nº 140/2018, Processo nº 
039680/2017, referente a locação de veículos leves.

RESOLVE:

Art. 1º – Designar a servidora THIELLE ALANE DA SILVA 
NASCIMENTO, Diretora de Atendimento e Articulação 
Comunitária,  para a função de fi scal, como responsável 
pelo acompanhamento do Contrato nº 140/2018, Processo 
Administrativo nº 39680/2017, junto a empresa Servel 

Serviços e VeículosLTDA – EPP, cujo objeto é a locação de 
veículos leves, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Governo. Em suas ausências e impedimentos, o servidor 
será substituído por GABRIEL PAULINO GOMES, Assessor 
de Gestão Processual Jurídico Administrativa.

Art. 2º - Os fi scais deverão acompanhar fi scalizar, e atestar 
a efetiva execução do objeto contratado Nº 140/2018 
do Processo Administrativo nº 39680/2017 com vigência 
até 23 de março de 2018, e relatar eventuais ocorrências 
relacionadas à eventual inexecução total ou parcial do 
objeto estabelecido no contrato, conforme determina o Art. 
58 da Lei nº 8.666/93. 

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

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

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retoagindo seus efeitos a 26 de março de 2018.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE. 

CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO
Secretária de Municipal de Governo

PORTARIA Nº 014,  DE 18 DE JULHO DE 2018

DESIGNA SERVIDORES PARA ACOMPANHAR 
E FISCALIZAR O CONTRATO Nº 155/2018, EM  
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de 
suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 
24, inciso X, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
a celebração do contrato nº 155/2018, Processo nº 
008565/2018, dispensa nº 000007/2018, referente ao 
Aluguel do imóvel para funcionamento da Coordenadoria 
de Defesa Civil.

RESOLVE:

Art. 1º – Designar o servidor MARCOS ANTONIO MOREIRA 
JUNIOR, Agente de Defesa Civil,  para a função de fi scal, 
como responsável pelo acompanhamento do Contrato de 
locação de imóvel Nº 155/2018, Processo Administrativo 
nº 8565/2018, Dispensa nº 000007/2018, situado na Lúcia 
Nunes, nº 60, bairro Acapulco, Marataízes/ES, para o 
funcionamento da Coordenadoria de Defesa Civil. Em suas 
ausências e impedimentos, o servidor será substituído por 
THIELLE ALANE DA SILVA NASCIMENTO, Diretoria de 
Atendimento e Articulação Comunitária.

Art. 2º - Os fi scais deverão acompanhar fi scalizar, e atestar Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 
com o identificador 350035003100320038003A00540052004100, Documento assinado 
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a efetiva execução do objeto contratado Nº 155/2018 
do Processo Administrativo nº 8565/2018 com vigência 
até 02 de maio de 2018, e relatar eventuais ocorrências 
relacionadas à eventual inexecução total ou parcial do 
objeto estabelecido no contrato, conforme determina o Art. 
58 da Lei nº 8.666/93. 

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

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

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Portaria nº 011 de 09 de maio de 2018.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE. 

CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO
Secretária de Municipal de Governo

PORTARIA Nº 233, DE 19 DE JULHO DE 2018

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E CONTÉM OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº 8547, de 29 de junho de 2018, no uso de 
suas atribuições delegadas, tendo em vista o que consta do 
processo sob protocolo nº025176/2018. 

RESOLVE:

Art.1º-Determinar a Instauração de Procedimento 
Administrativo Disciplinar para apurar eventuais 
responsabilidades administrativas descritas no processo 
nº025176/2018 supostamente praticadas por J.C.M.L.J, 
por violação ao artigo 198, III da Lei nº053/1997 bem como 
proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem 
no curso dos trabalhos. 

Art.2º-O presidente escolhido designará um funcionário 
que atuará como Secretário da Comissão, que não poderá 
recair sobre seus membros.

Art.3º-A Comissão funcionará nas dependências da 
Prefeitura Municipal de Marataízes – ES e terá prazo de 
60 (sessenta) dias, a contar da data da instalação, para 
concluir os trabalhos, prorrogável por igual período, quando 
as circunstâncias o exigirem. 

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

Art.4º-Nos casos omissos será adotado o disposto na Lei 
053/97.

Art.5º-Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação.

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

VALNEI MEIRELES CASIMIRO
Secretário Municipal de Administração

Em Exercício

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa Nº 000034/2018

CONTRATO Nº. 000171/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marataízes - ES
CONTRATADA: MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO
CERTAME: Dispensa Nº. 000034/2018
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO 
DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E 
FUNDAMENTAL MARIA DA COSTA MACHADO
PRAZO: 13 de junho de 2018 A 31 de dezembro de 2018
VALOR: 42.396,61 (quarenta e dois mil trezentos e noventa 
e seis reais e sessenta e um centavos)
DOTAÇÃO: 0000011236500202.049 - MANUTENÇÃO DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 33903600000 - 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

RATIFICAÇÕES

RATIFICAÇÃO

Ratifi co o Processo Administrativo Nº. 017071/2018 
Dispensa de Licitação Nº. 000032/2018, do Fundo Municipal 
de Saúde com base no parecer da Procuradoria Jurídica, 
para Aquisição de Medicamento com fulcro no Art.24, 
Inciso IV da Lei 8.666/93, visando atender a necessidade 
de requisição  ministerial., em favor da Firma: DROGARIA 
ITAPEMIRIM EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.526.317/0001-94, 
com sede na AVENIDA CRISTIANO DIAS LOPES FILHO, 
66 - CENTRO - ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29330000 
vencedora no item 1 no valor total de R$ 242,10 (duzentos 
e quarenta e dois reais e dez centavos), fundamentando-se 
no Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal Nº. 8.666/1993 e suas 
modifi cações posteriores.

Marataízes - ES, 16 de julho de 2018

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito MunicipalAutenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF 

 

AVENIDA RUBENS RANGEL, Nº 411 – CIDADE NOVA – CEP 29.345-000 – MARATAIZES – E.S. 
 

DECISÃO Nº 121/2018 
INTERESSADA: EDITHE SOARES MARTINS 
ASSUNTO: Requer Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e das Taxas de Coleta 
de Lixo e de Limpeza Pública para o ano de 2018. 

Nº PROCESSO Nº DO AUTO DE INFRAÇÃO DATA DO JULGAMENTO 
4.198/2018 ------- 18/05/2018 

DECISÃO 
Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 4.198/2018, em que EDITHE SOARES MARTINS 
requer a ISENÇÃO do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e das Taxas de Limpeza 
Pública e de Coleta de Lixo para o ano de 2018.  RESOLVE esta Junta de Impugnação Fiscal – 
JIF, INDEFERIR a isenção solicitada, na forma do voto do Relator. 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................  

INTIMAÇÃO 
Na forma da Legislação Tributária Municipal vigente, remeta-se o presente processo ao Setor 
de Protocolo para arquivamento. 

 
 

__________________ 
Felipe Contreiro Azevedo 

Relator 
 

 
 

__________________ 
Alexandre Ribeiro da Silva 

Membro 

 
 

___________________ 
Valmir Belo Rangel da Silva 

Presidente 

JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF 

 

AVENIDA RUBENS RANGEL, Nº 411 – CIDADE NOVA – CEP 29.345-000 – MARATAIZES – E.S. 

DECISÃO Nº 185/2018 
INTERESSADA: IZAULINA DA SILVA CÂMARA 

 
ASSUNTO: Requer Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – 
IPTU e das Taxas de Coleta de Lixo e de Limpeza Pública para o ano de 
2018 referente a inscrição imobiliária nº 01.02.135.0327.001. 

 
Nº PROCESSO Nº DO AUTO DE NFRAÇÃO DATA DO JULGAMENTO 

2.421/2018 ------- 18/07/2018 
DECISÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 2.421/2018, em que 
IZAULINA DA SILVA CÂMARA Requer ISENÇÃO do Imposto Predial e 
Territorial Urbano – IPTU e das Taxas de Limpeza Pública e de Coleta de 
Lixo para o ano de 2018. RESOLVE esta Junta de Impugnação Fiscal – 
JIF, DEFERIR a isenção solicitada, na forma do voto do Relator. 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
...................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.............................................................................................................................  
 

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

 
 

__________________ 
Felipe Contreiro 

Azevedo 
Relator 

 
 

__________________ 
Alexandre Ribeiro da 

Silva 
Membro 

 
 

___________________ 
Valmir Belo Rangel da 

Silva 
Presidente 
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CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA CHAMADA 

EDITAL DT  N°002/2018
Publicado em Diário Oficial 30/01/2018

EDITAL DT  N°004/2018
Publicado em Diário Oficial 01/02/2018

EDITAL DT  N°005/2018
Publicado em Diário Oficial 01/02/2018

O Secretário Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Marataízes, no uso das atribuições
legais  que  lhes  foram conferidas  pelo  DECRETO -  P Nº  8.412,  DE  12  DE ABRIL DE 2018.  Os
Convocados interessados para Contratação em Designação Temporária que segue no  Anexo I, de
acordo com o cronograma abaixo.

Considerando o afastamento do Professor de EDUCAÇÃO FÍSICA.

Considerando   a   Licença pelo INSS de  ELISA GUEDES NOGUEIRA, PEDAGOGO.

Considerando a necessidade de atendimento ao aluno no ano de 2018, de acordo com o aumento de
matrícula  do  respectivo  ano,  faz-se  necessário  a  contratação  de  COZINHEIRA e  AUXILIAR  DE
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
Considerando a necessidade de atendimento ao aluno no ano de 2018, de acordo com o aumento de
matrícula do respectivo ano, e do atendimento no Programa Novo Mais Educação, faz-se necessário
a contratação de PEDAGOGO com Carga Horária de 40h.

Considerando a necessidade  da continuidade das atividades escolares. Ficam CONVOCADOS os
candidatos  relacionados  no  ANEXO  I,  para  substituir  as  vacâncias  temporárias  enquanto  houver
necessidade dos seus serviços, de acordo com a logística de atividades da Secretaria de Educação.

Os  Candidatos  deverão  comparecer  na  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Marataízes,  sito  a
Avenida Rubens Rangel, 687 – Centro – Marataízes,  de acordo com o cronograma abaixo.

    DIA 23 DE JULHO DE 2018 

LOCAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HORÁRIO MODALIDADE

14h PROFESSOR  DE EDUCAÇÃO FÍSICA

14h 30min  PEDAGOGO

15h COZINHEIRA

15h 30min  AUXILIAR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Toda documentação a ser apresentada está especificada no Edital   N°002/2018, item 10.2,
subitens a, b, c, d, e, f, g; Publicado em Diário Oficial 30/01/2018, Edital n°004/2018 - item
4.1, subitens a, b, c, d, e publicado no Diário Oficial, do dia 01 de fevereiro  de 2018,
Publicado em Diário Oficial 30/01/2018, e Edital n°005/2018 - item 4.1, subitens a, b, c, d,
e publicado no Diário Oficial, do dia 01 de fevereiro  de 2018.

SEGUE  NO  ANEXO  I   A  RELAÇÃO  PARA  CADASTRO  RESERVA DOS  CANDIDATOS
CONVOCADOS  PARA  MANIFESTAR  INTERESSE  NA  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  ATÉ  O
LIMITE  DE  VAGAS  DISPONÍVEIS,  RESPEITADA  A  PRIORIDADE  POR  ORDEM  DE
CLASSIFICAÇÃO.

Marataízes , 19 de julho de 2018

EVALDO BATISTA DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

CONVOCAÇÕES - SEMED
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ANEXO I

PROFESSO EDUCAÇÃO FÍSICA - EDITAL Nº 002/2018

CLASIFICAÇÃO CANDIDATO
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PROFESSOR MAPP – Pedagogo   - EDITAL Nº 04/2018

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

NÃO COMPARECERAM NA 1º CHAMADA
PAULO ROBERTO FRANCO AYUB 24º

GIOVANIA ALVES DA SILVA 25º

SUELI CRISTINA MEROTTO PEREIRA 28º

MARLUCIA DA SILVA SOUZA BRANDAO 29º

ALEX BITENCOURT DA SILVA 30º

SILVIA OLIVEIRA FONSECA LOUZADA 31º

SIMONICA MARVILA DA SILVA OLIVEIRA 32º

CRISTIANI DE SOUZA SILVA CASTELARI 33º

EDUARDO DE OLIVEIRA CLAUDIANO 35º

TILLY SILVA LIMA 36º

VALERIA CRISTINA SILVA GONZALES MARTINEZ NAVARRO 37º

NARA SANDRA PEREIRA DA SILVA SINIS 39º

NEILA CARVALHO MORAES PIRES 40º

ANA MARIA BONZE LOPES 41º

SILVIA ELENA RIBEIRO DE SOUZA 42º

VERA LUCIA RIBEIRO CUNHA 43º

ESLEIDE CAVALCANTE VELLOZOZ 44º

WELITTON ALVES DA CRUZ 45º

ALESSANDRA GOMES FERREIRA 46º

FABIOLA BETTECHER AFONSO 48º

ELMA SANTOS CARDOSO 49º

ANDREZA DE SOUZA ARAUJO CRICCO 51º

LILIAN RANGEL DA SILVA 52º

LUCIENE SILVA DE SOUZA 53º

LISANDRE MACHADO DE PAULA 55º

KELLEY ANDRESS DE SOUZA COSTA 56º

NEIDE RACHEL MACHADO ORNELAS 57º

JENNIFRER ALVES BRANDAO 58º

GLAUCIO ROBERTO BERNARDO DE CARA 59º

NORMA PATRICIA TAVARES FABRIS SCARPE 61º

ANA BARBARA SILVA DIAS 62º

NARAYANA BENEVIDES BAHIENSE SANTOS 63º

JEORGIANE DE JESUS PATRICIO 64º

ROSANGELA ANDRADE DIAS RAMOS 65º

CLAUDIA BACHETTI CESTARI 66º

ROGER COSTA FONSECA 67º

GLEYCY FERNANDES SILVA EMIDIO 68º

KARINE RANIELLE DE OLIVEIRA 69º

ZAQUEU CANDIDO DE OLIVEIRA 70º

ANA LUIZA DA SILVA AREIAS NETO 72º

BEATRIZ TINOCO DE OLIVEIRA   INDEFERIDA – item 2.4, d 73º

MARIA FERNANDA LEAL FERREIRA 74º
KATIANE PEDROSA MIRANDOLA SILVA 75º
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ELIA MARA PESSINI 76º
CARLOS EDUARDO CRUZ MALFACINI 77º
CHRISTIANNE REBELO DE ASSIS 79º
WESLEY ANDRADE MESSIAS 80º
WALQUIRIA ANDRE DA SILVA 81º
OSIELSA PEREIRA DA SILVA JUNGER 82º
ELISABETH GAZOLLA 84º
KATRINE RIBEIRO SERAFIM 85º
MARCELI LOVATI LINO  INDEFERIDA – item 2.4, d 86º
CARLA GOMES DA SILVA 87

PAULO VINICIOS CAMUZI ZOVICO 88

MARCOS PAULO DE SOUZA MACHADO 89

SANTANA DAS FONTES DE ABRANTES 90

MONICA BRANDAO LEAL 91

DINA A MELIA DE OLIVEIRA 92

EDILAINE APARECIDA COSTA GUSSANI 93

MARIO JUNIOR SANAZARIO PETERLE 94

CLEISON GOMES RODRIGUES 95

SONIA MARIA ROSA ZAMPIROLI 96

LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA FERREIRA 97

MARLI DA SILVA SANTOS 99

ANA CRISTINA MIRANDA TORRES 100

EDILANY BRAVIN DA SILVA 101

GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA ALASIA 102

CAMILA DO ESPIRITO SANTO ORNELAS 103

LUCIANA APARECIDA GOMES FERREIRA 104

JANETE MARIA DA SILVA MARINHO 105

DENIZE GOMES DUARTE 106

GYANY CRISTINA RIBEIRO PORTO 107
APARECIDA ARAUJO DA SILVA BIGHI 108
MARIA CRISTINA AGUIAR ALMEIDA ANDRADE 109
RENATA ZANGEROLAME DE OLIVEIRA 110

ELIANA BAYERL MOREIRA BAHIENS 111

LIGIA PEREIRA MALTA 112

KAMILA DE PAULA TASSINARI 113

LEOMAR SOARES FLORES 114

ANDREIA GUIMARAES DOS REIS NUNES 115

DANIELE LEANDRO DE SOUSA VICENTE CONCEICAO 117

ADRIANA MAIA PEREIRA MARTINS 118

NATALIA DA SILVA VALDO 119
ANA LUCIA DO NASCIMENTO MUNIZ 120
FABIULA DE CARVALHO BARRETO 121
MAYALLA GARCIA ALVES 122
ELIANDRA GOMES SILVA PARESQUI 123
ELISANGELA ABEL BRAVO SPINOLA 125
SILVIA SANTOS LIMA 126
BERALDINA APARECIDA RODRIGUES SOUZA 127

Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 
com o identificador 350035003100320038003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2534                           MARATAÍZES - ES - 19 de julho de 2018 - Página 26

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

WILIAN GABRIEL FERREIRA 128
SILVANA CAZOTTI AMBROSIO SILVA 129
LUSILEIDE MOTA DO NASCIMENTO 130
LEYDIANE DA CONCEICAO GOMES FERREIRA MARTINS 131
ROSANA FERREIRA PECANHA SILVA 132
SHIRLEY SILVA DOS REIS SANTOS 133
SILVIO FOCHAT SCHUAB DE OLIVEIRA 134
MARISA VIEIRA COSTALONGA NETO 135
JOYZIMARA MORENO DE SOUZA MASTELLA 136
MARIA CLAUDIA MONTOVANI COSTERMANI 137
RENATA CARLA ROGERIO GUIMARAE 138
JULIANA DE ANDRADE 139
LUDMILA PINHEIRO RIBEIRO 140
KEILA ROSA FARIA DE AZEVEDO 141
JANAINA LOUZADA RIBEIRO GOMES 142
MONALISA CIPRIANO DOS SANTOS ZAGO 143
ELIANE EVANGELISTA DAS VIRGENS MARVILA 144
ROBERTA FARIAS DOS SANTOS MONTEIRO 145
ROSA MARIA DE ASSIS BALBINO 146
REGIANE GIORI NALLI 147
ALINE MOREIRA CORREA MACHADO 148
SYLVIA MARIA BORINI 149
ISABELLE DA SILVA SANTANA 150
JOANA D ARC ARAUJO DOS SANTOS 151
NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA 152
JOAO GABRIEL DIAS JUNIOR 153
URSULA PASCHOAL PONTES LUGAO 154
ROSEANE PEREIRA GARBELOTTO 155
CRISTIANE GOMES ALVES 156
CARLA JULIA GONCALVES DE MORAES COSTA 157
DOUGLAS FRANCO ESPOLADOR 158
VALERIA CRISTINA CALVI FONTANA 159
MICHELE SOUZA CORTES 160
SORAYA DE SOUZA CAMPOS GAVA 161
LEIDRYANA DA CONCEICAO FERREIRA 162
ANGELICA ALVES DA SILVA AREAS 163
BRUNELA LIMA BORGES 164
DANIELY OLIVEIRA CRIVEL 165
FABIULA PECANHA DA SILVA 166
ALEXON SILVA TAVARES 167
TATIANE PEREIRA SALAROLI 168
ANDRESSA NERI SIQUEIRA ANTUNES 169
SANGELA CRISTINA MANCIO LEAL 170
ADRIANA MARTINS DA SILVA ROCHA 171
PEDRITA SOARES MACHADO DA SILVA 172
JEFERSON MULINARI E SILVA 173
RAFAELA PEREIRA PAIXAO 174
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NEILANEA MULINARI DA CUNHA 175
ROZILENE DA SILVA RAMOS 176
LEANDRO VIEIRA DAS NEVES 177
JOYCE MACHADO DOS SANTOS MARVILA 178
ALINE LEMOS MESQUITA VIRISSIMO 179

DESISTÊNCIA NA MESA  NA 1º CHAMADA

ANDREINE KARLA RODRIGUES DA SILVA E ANDRADE 38º

CLAUDINEIA ZANON DO QUINTO 47º

ROSANGELA SANTOS ZANGEROLAME 50º

MILLA ALVES SILVA 98º

COZINHEIRA - EDITAL Nº 005/2018

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

SUELI MIRANDA DE ANDRADE MAURICIO 57

AMANDA SOUZA DA SILVA 58

REGIANE RIBEIRO MARTINS 59

MIRIA SCHERRER ARRUDA 60

NELSA MARIA CARDIM CARDOSO 61

ELOIZA CRISTINA FERNANDES DA PAIXAO 62

DEYSE LUCY DA SILVA 63

NEILMA PIRES DOS SANTOS SILVA 64

RONIELLEN SILVA PEREIRA 65

JESSICA BASILIO PEDRA 66

DAYANA BARROZO DOS SANTOS 67

AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO – EDITAL  Nº 05/2017

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

  IZABELY DAS VIRGENS SILVA 105

LEIDINALRA DO CARMO ROSA MATOS GONCALVES 106

FERNANDA FERREIRA DO NASCIMENTO 107

LEIDIANE IZIDIO MOURA 108

KEILLA MEDINA SILVA 109

ALEX FERNANDES 110

LAIZIANE DE TOLEDO FERREIRA 111

DAYANES MARQUES MARVILA BRANDAO 112

SIMONE INACIO DE SOUZA FRANCISCO 113

MEIRE LYRIO QUEIROZ 114

ELIZABETE COSTA JORDAO DA SILVA 115

KEILA MARTHA SILVA DE SOUZA DA CONCEICAO 116

ANDRESSA CAMPOS HAUTEQUESTT
117

EDIJANIA LEAL FERREIRA GUIMARAES 118

DELCIVANIA DA CONCEICAO SILVA 119

DIEGO GOMES PAES 120

FELIPE FERNANDES CARDOZO 121

ESTER GARCIA FERNANDES 122
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IRLAN BENEVIDES DA CONCEICAO MELO 123

GABRIEL DE PAULA GONCALVES 124

ROSEMERI BETTCHER LOPES 125

NAIANE DE ALMEIDA BARBOSA PEREIRA 126

ROZIANE MACHADO CAVALCANTE 127

SABRINA FERNANDES FERREIRA 128

PRISCILA OLIVEIRA DE CARVALHO REZENDE 129

PRISCILA APARECIDA DA SILVA LIMA 130
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Av Rubens Rangel - 411 - Cidade Nova

 Marataízes – ES - CEP 29.345-000
E-mail: diarioofi cial@marataizes.es.gov.br 

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

FABIANO ELIAS VIEIRA
Vice - Prefeito

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA
Secretário Municipal de Agricultura, Agro., Abastecimento e Pesca

JOÃO ANTÔNIO NETO
Secretário Municipal de Assistência Social, Hab. e Trabalho

IVETE BATISTA DA SILVA
Secretária Municipal de Controle Interno

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

EVALDO BATISTA DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

ROBSON SEYR
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

ELIZEU MACHADO ESTEVÃO
Secretário Municipal de Finanças

 CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO
Secretária Municipal de Governo 

ANTÔNIO CARLOS SADER SANT’ANNA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

KELLY FIGUEIREDO SOARES FERNANDES
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

MARCIONES NUNES DE SOUZA 
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

RODRIGO LUIZ TORRES SILVA
Secretário Municipal de Transportes 

PHILIPE VERDAN BARRETO
Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES 
Procuradoria Geral do Município

RICARDO SIMÃO FERREIRA
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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