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

DECRETOS

DECRETO-N Nº 2.646, DE 05 DE AGOSTO DE 
2020.

APROVA O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 
- PAAI 2020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARATAÍZES, DEFININDO OS PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS E CRONOLÓGICOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO as disposições legais que exigem a 
elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna;

CONSIDERANDO que o Sistema de Controle Interno 
é exercido em obediência ao disposto da Constituição 
Federal, nas normas gerais de direito financeiro, da Lei 
Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica do Município 
nº 001/2002, em especial a Lei Municipal nº 1.609/201, 
Resolução nº 227/11 alterada pela Resolução 257/13 do 
TCE-ES;

CONSIDERANDO as atribuições legais conferidas ao 
Sistema de Controle Interno do Município de Marataízes, 
esculpidas na Constituição Federal, na Constituição 
Estadual, demais legislações e na Lei nº 1.609/2013.

CONSIDERANDO a Instrução Normativa SCI nº 002/2015, 
Decreto-N nº 1.622 de 23 de julho de 2015, que dispõe 
sobre orientações e procedimentos a serem adotados para 
a realização de auditoria e inspeção;

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto - N nº 1.425 de 
09 de dezembro de 2013, o qual regulamenta a aplicação 
da lei nº 1.609/13, em especial o artigo 6º, § 2º.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aprovado o Plano Anual de Auditoria Interna 
– PAAI 2020, da Prefeitura Municipal de Marataízes, que 
consiste na análise e verificação sistemática de pontos 
de controle específicos e a existência e adequação dos 
controles internos baseados nos princípios da legalidade, 
legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

Art. 2º. A execução do PAAI 2020 se pautará nas disposições 
constantes da Instrução Normativa SCI nº 002/2015, 
que dispõe sobre orientações e procedimentos a serem 
adotados para a realização de auditoria e inspeção.

Art. 3º. Poderão ser realizadas auditorias especiais e 
extraordinárias, em pontos de controle não compreendidos 
no PAAI 2020 pela Secretaria Municipal de Controle Interno, 
conforme legislação vigente.

Art. 4º. As auditorias serão realizadas na Secretaria 
de Controle Interno ou nas unidades executoras e 
departamentos responsáveis pelos pontos de controle a 
serem auditados ou locais adequadas para a preservação 
dos trabalhos desempenhados.

Art. 5º. O cronograma de atividades consta no PAAI 2020, 
podendo sofrer alterações, supressão ou expansão de 
suas atividades quando necessárias ou quando restarem 
prejudicados os trabalhos desempenhados.

Art. 6º. A Secretaria Municipal de Controle Interno poderá 
a qualquer tempo requisitar informações às unidades 
executoras, independente dos prazos previstos no PAAI 
2020.

Parágrafo Único. A recusa de informações ou o embaraço 
dos trabalhos da SECI deverá ser comunicado oficialmente 
ao Prefeito e citada nos relatórios produzidos, podendo 
ainda o servidor causador do embaraço ou recusa ser 
responsabilizado na forma da lei.
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Art. 7º. É parte integrante desse decreto o Plano Anual de 
Auditoria Interna 2020.

Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Gabinete do Prefeito, 
Marataízes/ES, 05 de agosto de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 112 DE 05 DE AGOSTO DE 2020.

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

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº 8.192, de 31 de maio de 2017, no uso de 
suas atribuições delegadas, tendo em vista o que consta do 
processo sob protocolo nº019220/2020

RESOLVE:

Art.1º-Determinar a Instauração de Procedimento 
Administrativo Disciplinar para apurar eventuais 
responsabilidades administrativas descritas no processo 
nº019220/2020 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, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 113, DE 05 DE AGOSTO DE 2020.

DISPÕE SOBRE AFASTAMENTO PREVENTIVO E 
CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P  nº 8.192, de 31 de maio de 2017, no uso de suas 
atribuições delegadas e tendo em vista o disposto no artigo 
227 c/c 229 de Lei nº053/1997,

RESOLVE:

Art. 1º- Afastar, preventivamente, sem prejuízo de sua 
remuneração, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, os servidores 
C. E. A. G e J. E. V. S, matrículas 105307-01 e 111347-01, 
do exercício do cargo de professor MAPB, a fim de evitar 
influência na apuração relativa ao Processo Administrativo 
Disciplinar instaurado por meio da Portaria n°112/2020, 
publicada no Diário Oficial desta municipalidade.

Art. 2º- Fica proibido o acesso dos mencionados servidores 
às repartições desta municipalidade bem como o acesso a 
sistemas eletrônicos internos, posse de equipamentos e de 
documentos durante a vigência desta Portaria.
Art. 3º -  Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação.

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 114, DE 05 DE AGOSTO DE 2020.

DISPÕE SOBRE RECONDUÇÃO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº8.192, de 31 de maio de 2017, no uso de 
suas atribuições delegadas, tendo em vista o que consta 
do processo administrativo sob protocolo nº 05487/2019 e 
ainda que a Comissão ainda não logrou êxito na produção 


