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DECRETO-N Nº 2.931, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 
DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E 
SEGURANÇA PATRIMONIAL 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 de instrução 
normativa regulamentando as rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas 
unidades da estrutura do Município, objetivando a implementação de procedimentos 
de controle; 

CONSIDERANDO que o instrumento legal para normatizar esses serviços é a 
Instrução Normativa; 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Fica aprovada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEDESP Nº 01/2022 – 
Comportamento Profissional e da Conduta Disciplinar - Guarda Vidas (GSAM), 
que dispõe sobre orientações e procedimentos a serem observados pelos Guarda 
Vidas quanto ao Comportamento Profissional e da Conduta Disciplinar, no âmbito do 
Poder Executivo Municipal de Marataízes/ES. 

Art. 2º - A Instrução Normativa referida no artigo 1º é parte integrante deste Decreto. 

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

Gabinete do Prefeito 
Marataízes/ES, 22 de fevereiro de 2022. 

 
 

JOSÉ AMINTAS PINHEIRO MACHADO 
Prefeito Municipal em Exercício 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SEDESP Nº 01/2022 – Comportamento Profissional e 
da Conduta Disciplinar - Guarda Vidas (GSAM) 

 

“Dispõe sobre orientações e procedimentos a 
serem observados pelos Guarda Vidas (GSAM) 
quanto ao Comportamento Profissional e da 
Conduta Disciplinar, no âmbito do Poder 
Executivo Municipal de Marataízes/ES”. 

Versão: 01 

Data de aprovação: 

Ato de aprovação: 

Unidade responsável: Secretaria Municipal de Administração 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º A presente instrução normativa tem por finalidade orientar os Guarda Vidas 
(GSAM) quanto ao Comportamento Profissional e a Conduta Disciplinar, no âmbito 
do Município de Marataízes. 

DA ABRANGÊNCIA 

Art. 2º A presente instrução normativa abrange os servidores ocupantes do cargo de 
Guarda Vidas (GSAM), da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança 
Patrimonial, no âmbito do Município de Marataízes. 

 

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

Art. 3º A presente instrução normativa tem como base legal os dispositivos contidos 
na Lei Municipal nº 1.355/2010. 

 

CAPITULO II 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 4º Compete à Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial: 

I - promover discussões técnicas com os agentes públicos, para definir as rotinas de 
trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de 
alteração, atualização ou expansão; 
II - promover a divulgação e implementação desta instrução normativa, mantendo-a 
atualizada, orientando as unidades executoras e supervisionando sua aplicação; 
III - zelar para que todos cumpram esta instrução normativa, em todos os seus 
termos, mantendo-a à disposição de todos os servidores; 
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Art. 5º Compete aos Guarda Vidas (GSAM): 
I - cumprir todas as determinações contidas nesta instrução normativa; 
II - Alertar à sua chefia imediata sobre as alterações que se fizerem necessárias nos 
procedimentos previstos nesta instrução normativa, 

Art. 6º Compete ao órgão de Controle Interno do Município: 

I - Acompanhar a efetiva observância desta Instrução Normativa, avaliando a 
eficácia dos procedimentos de controle; 

II - Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 
especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos. 

 

CAPITULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 7º O presente estabelece as normas gerais, comportamento profissional e 
conduta disciplinar dos Guarda Vidas, objetivando guiar o comportamento destes 
durante a execução do serviço, bem como, tipificar transgressões disciplinares, o 
processo de apuração destas e a aplicação das sanções. 

Art. 8º Incumbe a GSAM – Grupamento de Salvamento Aquático de Marataízes a 
inteira responsabilidade pelos atos dolosos e culposos que praticar e pelas 
consequências que deles advierem. 

I - A GSAM ao receber uma ordem poderá solicitar os esclarecimentos necessários 
para integral compreensão, ficando sujeito a responsabilização quando agir 
contrariamente ás ordens de seus superiores hierárquicos. 

II - Quando a ordem contrariar preceito legal poderá o executor solicitar a sua 
confirmação por escrito, cumprindo a autoridade que a emitiu atender à solicitação. 

III - Cabe ao executor que exorbitar no cumprimento de ordem recebida a 
responsabilidade pelos excessos e abusos que cometer. 

IV - A GSAM poderá ser responsabilizada nas esferas administrativa, civil, ou penal, 
pelos atos ou palavras proferidas durante a execução do serviço. 

V - A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, 
que importe em prejuízos a fazenda Municipal ou a terceiros. 

VI - Tratando-se de danos causados a terceiros, responderá a GSAM perante a 
Fazenda Pública, em ação regressiva. 

VII - A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas a 
GSAM nesta qualidade. 

VIII - A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo 
praticado no desempenho do cargo ou função. 

IX - As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo umas e 
outras independentes entre si, assim como as instâncias civil, penal e administrativa. 

Art. 9º Quanto ao horário de expediente: 
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I - Entrada – Às 07:30 Hs em ponto a ser Confirmado pela coordenação através do 
Grupo de Whatsapp – Poderão ser Subdivididos em pontos (Chuveirinho/Praia 
Central/Lagoa do Siri) e ou como “encontrão” na frente da Base GSAM. Para forma, 
discriminação de postos e Ordens Diárias. 

II - Saída para Almoço – de 11:30Hs ás 13:00 Hs / 13:00Hs ás 14:30 Hs (prioridade 
nos horários de saída e retorno). 

III - Término do Plantão – ás 19:30 Hs – De acordo com a necessidade, aferido pelos 
Coordenadores e Auxilio do CBMES. 

IV - Visando a melhoria ao labor os servidores deverão comparecer aos postos 
encaminhados pela coordenação no horário de 07:30 Hs, de acordo com sua 
proximidade de labor, Uniformizados e efetuarão a forma. Sendo está ordenada 
pelos Coordenadores equivalentes aos setores e ou CBMES, serão repassadas as 
ordens do dia e após serão direcionados aos postos de labor 

 

CAPITULO IV 
DA APRESENTAÇÃO PESSOAL 

Art.10 O uniforme e equipamento de proteção individual (EPI) para o serviço será o 
que for padronizado pela SEDESSP, o qual será de uso obrigatório no serviço. 

I - Uniforme e equipamento (EPI) para o serviço padronizado pela Secretaria de 
Defesa Social e Segurança Patrimonial de Marataízes (Sunga, Short, Camiseta, 
Camisa Manga Longa, Cobertura, Apito, Nadadeiras, Life Belt). 

II - Durante os deslocamentos ou atividades fora do posto de serviço a GSAM 
deverá vestir calção ou agasalho, restando proibido nestas situações a utilização 
apenas de sunga e camiseta de Guardas vidas. 

Art. 11 A GSAM deve estar sempre bem apresentável, a fim de inspirar confiança e 
ser respeitada na sua função sendo que a apresentação pessoal seja adequada, 
devendo estar sempre bem limpo e asseado. 

I - Devera zelar pela apresentação pessoal, conforme preconizado nesta instrução 
normativa, devendo manter postura adequada e fardamento alinhado e completo. 

II - É proibido apresentar-se para o trabalho alcoolizado e ou sobre efeito de drogas 
ilícitas. 

Art. 12 O padrão de apresentação pessoal dar-se-á com observância dos seguintes 
parâmetros: 

I - Estar bem asseado durante o serviço. 

II - Durante o serviço não será permitida a utilização de brincos, correntes, piercing, 
pingentes ou outros objetos presos ao corpo através de perfurações, exceto anéis, 
não mais que 01(um) por mão. 

III - Manter o cabelo limpo e penteado, não sendo permitido a utilização nos cabelos 
de tintura com cores extravagantes e cortes em formato de desenhos. 

IV - As unhas devem estar limpas e bem aparadas. 

V - O GSAM do sexo masculino deverá observar ainda: 
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a) Manter o cabelo curto, estilo militar; 

b) Deve se apresentar com barba no máximo (máquina 1), do início das costeletas 
ate o queixo e abaixo dos lábios, as costeletas devem ser bem aparadas, tendo 
como limite o superior da cartilagem trágus e o bigode não deve ultrapassar o canto 
da boca; 

VI - A GSAM do sexo feminino deverá observar ainda: 

a) Manter os cabelos presos caso ultrapassem os ombros, de modo a não cobrir o 
rosto e atrapalhar a visão durante o resgate, aconselhando-se o uso de presilhas e 
elásticos, com cores discretas; 

b) As unhas não devem ser excessivamente compridas, mantendo um padrão entre 
si, não sendo permitido o uso de unhas artificias. 

 

CAPÍTULO V 
DO CONDICIONAMENTO FÍSICO 

Art. 13 O condicionamento físico é fator preponderante para o bom desempenho da 
atividade de salvamento aquático. 

Art. 14 A GSAM é responsável pela constante manutenção e aprimoramento de sua 
condição física e deverá manter seu condicionamento através da execução de 
exercícios específicos e condizentes com a exigência do serviço, podendo variar em 
função de diversos fatores, tais como: Carga Horaria de trabalho, relevo do local, 
fluxo de banhistas, dentre outros. 

Art. 15 O Objetivo do serviço de Guardas vidas, é realizar a prevenção de 
ocorrências de afogamento, mediante orientação dos banhistas e intervenção 
preventiva em situações de risco, como também em situações de emergência 
realizar salvamento de banhistas.  

Parágrafo Único. O auxílio nas atividades de salvamento aquático, o apoio no 
atendimento pré hospitalar e nas prevenções em eventos públicos diversos, 
realizados em balneários públicos ou proximidades, deverão ser prestadas em 
conformidade com os protocolos, técnicas e ordens em vigor. 

Art. 16 O horário de serviço será preconizado pela SEDESSP Secretaria de Defesa 
Social e Segurança Patrimonial que disciplina a Operação Verão, ou em caso de 
eventos especiais, a critério da Direção e/ou Gestão a quem estiver subordinado. 

§ 1º A Direção, Coordenação, Orientação e Fiscalização é laboração da 
Gestão/Direção/Coordenação em parceria com o CBMES e será exercida por seus 
integrantes conforme determinação desta direção, sendo os mesmos competentes 
para aplicar notificações, advertências verbais e ou escritas, assim como as 
disposições contidas na Lei Complementar 053/97 e Lei 1999/18. 

Art. 17 A GSAM deve estar sempre atenta ao comportamento do banhista, devendo 
monitorar os locais perigosos, devendo o Guarda Vidas do posto de observação ter 
especial atenção neste sentido. 

Art. 18 O Guarda Vidas deverá ainda: 
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I - Percorrer toda extensão da praia pela qual é responsável por guarnecer, 
observando o comportamento dos banhistas, a fim de localizar vítimas reais ou 
vítimas potenciais; 

II - Cumprir com rigor os horários estabelecidos nas escalas de serviço; 

III - Apresentar-se para o serviço com disposição e em condições de realizar o 
serviço nos postos; 

IV - Tomar conhecimento das escalas, bem como, de todas as ordens a serem 
cumpridas; 

V - Manter o Posto em atitude expectante durante o serviço; 

VI - Primar nas relações interpessoais no ambiente de trabalho pela cordialidade e 
respeito para com os colegas; 

VII - Elaborar boletim de atendimento – Relatórios Diários; 

VII - Respeitar os horários pré-determinados para almoço /lanche; 

IX - Respeitar a legislação ambiental e adotar atitudes ecologicamente corretas no 
exercício da função; 

X - Zelar pela conservação, manutenção e acondicionamento das viaturas, 
embarcações e dos materiais individuais e coletivos que estejam sob sua 
responsabilidade; 

XI - Recolher e acondicionar os materiais e equipamentos de serviço após o turno; 

XII - Apresentar o serviço e informar qualquer alteração ocorrida ao Coordenador 
Geral, Chefe de Área, Direção; 

XIII - Transmitir a Direção e ao CBMES alterações dos postos e as condições do 
mar. 

Art. 19 É proibido a utilização indiscriminada de celular, Evitar ao máximo distrações, 
mantendo foco no serviço. 

Art. 20 Assuntos administrativos deverão ser tratados diretamente com a Direção. 

Art. 21 A permanência no posto de serviço é restrita as pessoas em atendimento ou 
autorizados pela Coordenação/Direção. 

Art. 22 É proibido guardar pertences de particulares no interior dos postos de 
salvamentos, excetuados os objetos extraviados que forem encontrados e 
direcionados ao posto, os quais deverão ser entregues à autoridade policial, 
mediante recibo. 

Art. 23 O afastamento do posto de salvamento é permitido apenas nas situações de 
prevenção aproximada, salvamento ou, extraordinariamente, mediante 
determinação/ autorização da Coordenação, Direção e ou CBMES. 

I - Zelar pela manutenção, limpeza e conservação de seu posto de serviço; 

II - Realizar ronda próxima ao posto de conservação, deslocando-se a pé pela área 
protegida, devidamente uniformizado e na posse de equipamentos de uso individual 
(apito, nadadeiras, flutuador, cobertura) A duração de cada ronda será estabelecida 
pelo Guarda Vidas responsável. 
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CAPÍTULO VI 

DA AÇÃO PREVENTIVA 
Art. 24 A ação preventiva é a função prioritária do Guarda Vidas e consiste no 
conjunto de ações realizadas para evitar ou diminuir a incidência de ocorrências nas 
áreas protegidas por Guardas vidas. 

§ 1º As ações serão realizadas por meio d emprego de pessoal e material adequado, 
tanto no meio terrestre quanto no aquático. 

§ 2º O apito é excelente instrumento de advertência e orientação aos banhistas mais 
distraídos, sendo de pose obrigatória e uso regular na prevenção]ão reativa. 

§ 3º Orientações aos banhistas serão realizadas para evitar comportamentos 
pessoais que os coloque em situações de risco, poderá ser realizada, sempre que 
possível, por meio da entrega de panfletos. 

Art. 25 Os Guarda Vidas deverão estar sempre utilizando o uniforme regularmente, 
com fins de serem facilmente localizados pela população e por outros Guarda Vidas. 

Art. 26 O Guarda Vidas iniciara suas atividades diárias avaliando as condições do 
local, os pontos de riscos (correntes, bancos de areia, buracos), sinalizando o que 
for necessário e testando os equipamentos de salvamento, devendo ainda: 

I - Sinalizar adequadamente os locais de risco, em caso de infestações de animais 
marinhos, os que possam comprometer a integridade física dos banhistas; 

II - Realizar prevenção de acidentes aquáticos e afogamentos, especialmente com 
ação proativa através dos sinais de apito; 

III - Exercer a vigilância sobre as pessoas que estejam se banhando na área de 
cobertura do posto de trabalho. Nessa ação preventiva os Guardas vidas devem 
procurar identificar situações emergenciais envolvendo os banhistas. Para facilitar a 
observação devera posicionar-se em local visível no posto, como a plataforma de 
observação; 

IV - Orientar os banhistas sobre cuidados quanto as características marinhas das 
áreas de cobertura; 

V - Estar em condições de realizar os procedimentos de suporte básico da vida ao 
afogado, manter-se atualizado quanto aos assuntos relacionados a prevenção de 
afogamentos, técnicas de salvamento e ações de resgate aquático, observando e 
cumprindo os protocolos de atendimento ao afogado previsto nas diretrizes da AHA; 

VI - Estar em condições de acionar serviço avançado de saúde e de realizar 
procedimentos de suporte básico de vida em pessoas vítimas de traumas e 
emergências cardiovasculares, realizando o devido encaminhamento ao serviço 
especializado; 

VII - Estar em condições de apoiar os Guardas Vidas de postos próximos caso haja 
necessidade; 

VIII - Realizar busca primaria em caso de desaparecidos na água; 

IX - Orientar, sinalizar e encaminhar ocorrências de crianças e pessoas encontradas; 

X - Orientar as pessoas e, caso necessário, acionar o policiamento ostensivo ou 
ambiental, nas situações que envolvam a pesca amadora fora dos locais e horários 
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estabelecidos, o trânsito na beira da praia, a presença de animais na beira da praia, 
a prática desportiva em locais impróprios, condutas improprias e outras ocorrências 
policiais. 

Art. 27 A equipe de Guarda Vidas deverá manter pelo menos 1(um) Guardas Vidas 
como observador fixo no posto de observação. 

Art. 28 No Turno Vespertino (tarde), ao encerrar o serviço, alertar os banhistas, 
através de silvos de apito e sinalização manual, que o local ficara sem Guarda Vidas 
a partir daquele momento. 

Art. 29 A ronda na praia deverá ser individual, sendo que o Guarda Vidas deve 
interagir com os banhistas, conscientizando-os sobre os perigos da praia e alertando 
os que estão em risco de afogamento. O Guarda Vidas deve estar atento ao seu 
companheiro que ficou no posto de observação, para retornar em caso de 
ocorrência, sendo que não deve permanecer mais que cinco minutos sem manter 
contato visual com o posto de salvamento e não deve se afastar mais que 200 
metros do posto durante a ronda, exceto para atendimento de ocorrência. 

Art. 30 Durante o serviço é vedado: 

I - Utilização de notebook, Tablets ou celulares para fins particulares; 

II- Utilização de Fones de Ouvido; 

III- Qualquer equipamento que distraia ou reduza a capacidade de audição e 
visualização dos acontecimentos do perímetro. 

IV- É expressamente proibida a permanência de outros no posto de serviço, 
inclusive servidores que não estejam na escala do dia, sendo restrita as pessoas em 
atendimento. 

V- É proibido guardar pertences de particulares no interior dos postos de 
salvamento, excetuando os objetos extraviados que forem encontrados e 
direcionados ao posto, os quais deverão ser entregues a autoridade policial, 
mediante recibo. 

 

CAPÍTULO VII 

DECLARAÇÃO A IMPRENSA 
Art. 31 É vedada manifestação sobre assuntos relacionados a administração da 
GSAM ou que estejam ligados a atendimentos realizados pelo posto de observação, 
devendo o Guarda Vidas direcionar a demanda ao Secretário de Defesa Social e 
Segurança Patrimonial. 

Art. 32 Utilizando linguajar técnico e formal poderão ser prestadas informações 
restritas á área técnica ou sobre o atendimento de ocorrências realizado pelo posto 
de observação.  

 

CAPÍTULO VIII 
ATENDIMENTO AO PUBLICO 
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Art. 33 As atividades preventivas e alertas aos banhistas devem ser estritamente 
educativas e orientadoras, primando pela visão prevencionista, norteadora do seu 
labor. 

Art. 34 Durante atendimento ao público o Guarda Vidas deverá: 

I - Ser educado e cordial no exercício da função; 

II - Atender as pessoas com presteza; 

III - Prestar esclarecimentos solicitados com correção, objetividade e respeito as 
diversidades sociais; 

IV - Utilizar linguagem simples, abstendo-se da utilização de gírias e palavras 
ofensivas e ou baixo calão; 

V - Evitar envolver-se em ocorrências policiais, se possível, acionando uma 
guarnição do policiamento ostensivo e ou Guarda Civil Municipal para atendimento 
da ocorrência. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS QUEIXAS 
Art. 35 Caso ocorra alguma inconformidade/irresignação do Guarda Vidas em 
relação ao serviço este deverá: 

I - Encaminhar documento, designado queixa, a sua Direção ou a Superior 
Hierárquico quando a queixa envolver o chefe imediato ou outra autoridade superior 
a este; 

II - A autoridade que receber a queixa deverá, no prazo de 48 horas, analisar a 
situação e adotar providências, cujas soluções deverão ser comunicadas por escrito 
ao Guarda Vidas queixoso, ou, caso não possua competência para avaliar e 
solucionar a situação, deverá remeter a queixa a autoridade com competência para 
tal fim; 

III - Assuntos referentes ao contrato ou condições de trabalho devem ser dirimidos 
diretamente a Direção de Defesa Social. 

 

CAPÍTULO X  

DA CONDUTA DISCIPLINAR 

Art. 36 Não haverá tolerância de qualquer fato que incida na inobservância do 
disposto nesta instrução Normativa. 

Art. 37 A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integrais das leis, 
normas e regulamentos, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento das funções de 
Guarda Vidas. 

Art. 38 A conduta disciplinar do Guarda Vidas é deveras relevante, com reflexos na 
sua atividade profissional e poderá dependendo da natureza e da gravidade, resultar 
na imposição de sanções. 

§ 1º A conduta disciplinar do Guarda Vidas será monitorada dentro e fora do local de 
trabalho, uma vez que determinados procedimentos comprometem sua condição 
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física e moral, bem como, refletem negativamente sobre a imagem da Secretaria de 
Defesa Social, assim como ao CBMES. 

§ 2º As condutas reprováveis que comprometam as condições físicas e moral do 
Guarda Vidas poderão ocasionar a incompatibilidade do exercício de função pública 
pelo Guarda Vidas Infrator. 

§ 3º As faltas disciplinares serão apuradas. 

CAPÍTULO XI 

DOS DEVERES 
Art. 39 São manifestações essenciais de disciplina do Guarda Vidas: 

I - Correção de atitudes; 

II - Observância das prescrições legais e regulamentares; 

III - Obediência ás ordens emanadas; 

IV - Dedicação e engajamento ao serviço; 

V - Colaboração proativa; 

VI - Consciência das responsabilidades; 

VII - Preservação de padrões de qualidade profissional, objetivando a melhoria e a 
credibilidade perante a opinião pública; 

VIII - Acatamento dos valores de deveres morais e éticos. 

Art. 40 São Deveres do Guarda Vidas: 

I - Ser assíduo e pontual ao serviço; Horário de Entrada as 07:30 Hs / Horário de 
Saída 19:30 Hs. 

II - Tratar com urbanidade as partes, atendendo-as sem preferências; 

III - Desempenhar com zelo e presteza os encargos que lhe forem incumbidos, 
dentro de suas atribuições; 

IV - Ser leal a instituição que serve; 

V - Observar as normas legais e regulamentares; 

VI - Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 

VII - manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 

VIII - Atender com presteza: o público em geral, prestando as informações 
requeridas que estiverem a seu alcance, ressalvadas as protegidas por sigilo; 

IX - Representar ou levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades 
de que tiver conhecimento, no órgão em que servir, em razão das atribuições do seu 
cargo; 

X - Zelar pela economia do material que lhe for confiado e pela conservação do 
patrimônio público; em caso de danos apresentar o material danificado. 

XI - Manter espírito de cooperação com os colegas de trabalho; 

XII - Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder; 

XIII - Observar as normas de segurança, bem como o uso obrigatório dos 
equipamentos de proteção individuais (EPI).  
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CAPÍTULO XII 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 41 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa poderão 
ser obtidos junto a Secretaria Municipal de Controle Interno e Secretaria Municipal 
de Defesa Social e Segurança Patrimonial. 

Art. 42 A inobservância dos procedimentos de rotina estabelecidos nesta instrução 
normativa, sem prejuízo das orientações e exigências legais, sujeitará os 
responsáveis às sanções legais cabíveis. 

Art. 43 Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis 
pelas unidades executoras sujeitas à observância desta Instrução Normativa, 
deverão obrigatoriamente ser comunicadas à Secretaria Municipal de Controle 
Interno. 

Art. 44 Os termos contidos nesta instrução normativa não eximem a observância das 
demais normas competentes, que devem ser respeitadas. 

Art. 45 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 
organizações, legais ou técnicos assim o exigirem. 

Art. 46 Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Marataízes, ES, 22 de fevereiro de 2022. 

 

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


