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PODER EXECUTIVO

MENSAGEM Nº 104 /2020   São Luís, 21 de dezembro de 2020.

 Senhor Presidente, 

 Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, 
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, 
por padecer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 
524/2019, que institui, no Calendário Oficial de Eventos do Estado do 
Maranhão, o Dia Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate 
à Dependência Tecnológica.

 Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de 
Vossa Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa 
Augusta Assembleia, justificam-no plenamente.

 Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus 
ilustres pares meus protestos de consideração e apreço.

 Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

A Sua Excelência o Senhor
Deputado OTHELINO NETO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Palácio Manuel Beckmann
Local 

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 
524/2019, que institui, no Calendário 
Oficial de Eventos do Estado do Ma-
ranhão, o Dia Estadual de Conscienti-
zação, Prevenção e Combate à Depen-
dência Tecnológica.

 No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de 
Lei nº 524/2019.

RAZÕES DO VETO

 A proposta legislativa objetiva instituir, no Calendário Ofi-
cial de Eventos do Estado do Maranhão, o Dia Estadual de Cons-
cientização, Prevenção e Combate à Dependência Tecnológica, que 
se caracteriza pela inabilidade do sujeito em controlar o uso de deter-
minado recurso tecnológico, sendo acometido, em paralelo, por um 
estado de fissura quando este uso é interrompido e uma necessidade 
de despender cada vez mais tempo com este elemento1.

 Não obstante a relevância da propositura, há de ser negada 
sanção ao art. 2º da proposta legislativa, abaixo transcrito, pelas 
razões a seguir delineadas:

Art. 2º Para o cumprimento do disposto nesta Lei, 
as Secretarias da Saúde e da Educação poderão 
firmar parceria ou celebrar convênio para:

I - estabelecer o período de realização da 
campanha;

II - indicar a equipe multidisciplinar que exe-
cutará, junto aos órgãos públicos estaduais, 
as ações educativas e informativas sobre a 
prevenção e conscientização da dependência 
tecnológica.

[grifo nosso]

O referido dispositivo, ao estabelecer quais as Secretarias 
de Estado devem estar envolvidas nas ações relacionadas ao Dia Es-
tadual de Conscientização, Prevenção e Combate à Dependência Tec-
nológica, acaba por avançar em matérias de competência do Chefe do 
Poder Executivo.

Isso porque, nos termos do art. 43, incisos III e V2, da Cons-
tituição Estadual, são de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre organização administrativa e sobre atri-
buições das Secretarias de Estado. 

É consabido que a divisão constitucional das funções esta-
tais, em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de 
modo que é possível a instituição de mecanismos de controle recípro-
cos marcados pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos 
eventualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.
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Contudo, a Constituição da República estabeleceu um mo-
delo de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é ex-
clusivamente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando 
vedado ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de 
Administração, intervir direta e concretamente em matérias inerentes 
à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.

O modo de organização de políticas públicas é matéria cujo 
disciplinamento cabe exclusivamente à Administração Pública, pois 
está afeta à organização administrativa.

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder 
Legislativo versar sobre organização administrativa e interferir nas 
atribuições de órgãos vinculados ao Poder Executivo, os seguintes 
julgados do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONA-
LIDADE. LEI 12.257/2006, DO ESTADO 
DE SÃO PAULO. POLÍTICA DE REES-
TRUTURAÇÃO DAS SANTAS CASAS E 
HOSPITAIS FILANTRÓPICOS. INICIATI-
VA PARLAMENTAR. INOBSERVÂNCIA 
DA EXCLUSIVIDADE DE INICIATIVA 
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 
ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA E DESTINAÇÃO 
DE RECEITAS PÚBLICAS. RESERVA DE 
ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO PROCE-
DENTE. 1. A Lei Estadual 12.257/2006, de 
iniciativa parlamentar, dispõe sobre políti-
ca pública a ser executada pela Secretaria 
de Estado da Saúde, com repercussão dire-
ta nas atribuições desse órgão, que passa a 
assumir a responsabilidade pela qualifica-
ção técnica de hospitais filantrópicos, e com 
previsão de repasse de recursos do Fundo Es-
tadual de Saúde (art. 2º). 2. Inconstituciona-
lidade formal. Processo legislativo iniciado 
por parlamentar, quando a Constituição Fe-
deral (art. 61, § 1º, II, c e e) reserva ao chefe 
do Poder Executivo a iniciativa de leis que 
tratem do regime jurídico de servidores desse 
Poder ou que modifiquem a competência e o 
funcionamento de órgãos administrativos. 
3. Ação Direta julgada procedente.

(STF, ADI 4288, Relator(a): EDSON FA-
CHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE 
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 
29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-201  DIVULG 12-08-2020  PUBLIC 13-
08-2020, grifo nosso)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EM-
BARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBI-
DOS COMO RECURSO DE AGRAVO 
- DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURIS-
PRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SU-
PREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSE-
QÜENTE INVIABILIDADE DO RECURSO 
QUE A IMPUGNA - SUBSISTÊNCIA DOS 
FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE 
À DECISÃO RECORRIDA - RECURSO 
DE AGRAVO IMPROVIDO. O princípio 
constitucional da reserva de administra-
ção impede a ingerência normativa do 

Poder Legislativo em matérias sujeitas à 
exclusiva competência administrativa do 
Poder Executivo. É que, em tais matérias, o 
Legislativo não se qualifica como instância 
de revisão dos atos administrativos emanados 
do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, 
desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena 
de grave desrespeito ao postulado da sepa-
ração de poderes, desconstituir, por lei, atos 
de caráter administrativo que tenham sido 
editados pelo Poder Executivo, no estrito de-
sempenho de suas privativas atribuições ins-
titucionais. Essa prática legislativa, quando 
efetivada, subverte a função primária da lei, 
transgride o princípio da divisão funcional do 
poder, representa comportamento heterodoxo 
da instituição parlamentar e importa em atu-
ação “ultra vires” do Poder Legislativo, que 
não pode, em sua atuação político-jurídica, 
exorbitar dos limites que definem o exer-
cício de suas prerrogativas institucionais.
 
(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. 
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julga-
do em 13/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNI-
CO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 
13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 736-
741, grifo nosso) 

 Ementa: CONSTITUCIONAL. LEI 
ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMEN-
TAR. CRIAÇÃO DE NOVAS ATRIBUI-
ÇÕES AO PODER EXECUTIVO PARA 
SUPERVISIONAR A PRODUÇÃO DE FIL-
MES PUBLICITÁRIOS PARA PREVEN-
ÇÃO AO USO DE DROGAS, FISCALIZAR 
A EXIBIÇÃO NAS SALAS DE CINEMA E 
LAVRAR MULTAS PELO DESCUMPRI-
MENTO DA OBRIGAÇÃO. INCONSTITU-
CIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE 
INICIATIVA RECONHECIDA. 1. As regras 
de distribuição de competências legislativas 
são alicerces do federalismo e consagram a 
fórmula de divisão de centros de poder em 
um Estado de Direito. Princípio da predomi-
nância do interesse. 2. A própria Constituição 
Federal, presumindo de forma absoluta para 
algumas matérias a presença do princípio da 
predominância do interesse, estabeleceu, a 
priori, diversas competências para cada um 
dos entes federativos, União, Estados-Mem-
bros, Distrito Federal e Municípios, e, a par-
tir dessas opções, pode ora acentuar maior 
centralização de poder, principalmente na 
própria União (CF, art. 22), ora permitir uma 
maior descentralização nos Estados-Mem-
bros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 3. A 
lei estadual sob análise, ao estabelecer a obri-
gatoriedade da exibição, antes das sessões, 
em todos os cinemas do Estado, de filme pu-
blicitário esclarecendo as consequências do 
uso de drogas, disciplina matéria de proteção 
e defesa da saúde (CF, art. 24, XII). Alegação 
de usurpação de competência legislativa pri-
vativa da União rejeitada. 4. Por outro lado, 
ao atribuir ao Poder Executivo a supervi-
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são de filmes publicitários, a fiscalização 
de salas de cinema e a lavratura de multas 
pelo descumprimento da obrigação de exi-
bição dos filmes especificados, a lei estadu-
al, de iniciativa parlamentar, viola regra 
constitucional que determina a iniciativa 
privativa do Poder Executivo para a dis-
ciplina de sua organização administrativa 
(CF, art. 61, § 1º, II, e). 5. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade julgada procedente.

(STF, ADI 5140, Relator(a): ALEXANDRE 
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 
11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
230  DIVULG 26-10-2018  PUBLIC 29-10-2018)

 Por essa razão, forçoso reconhecer a necessidade de veto 
ao art. 2º, caput  e incisos, da proposta legislativa em apreço haja 
vista o vício de inconstitucionalidade formal.

Por todo o exposto, considerando que o legislador infra-
constitucional não pode interferir na construção do constituinte, de 
modo a criar ou ampliar os campos de intersecção entre os Poderes 
estatais, oponho veto ao art. 2º do Projeto de Lei nº 524/2019.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional 
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Nor-
mativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do 
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na obrigato-
riedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos a essa. 

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me 
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 524/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MA-
RANHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA 
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

______________________________________

1 LEMOS, Igor Lins. Baralho das dependências tecnológicas: controlando o uso de 
jogos eletrônicos, internet e aparelho celular. Novo Hamburgo: Sinopsys, 2016.
2  Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham 
sobre:
[...]
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes 
e outros órgãos da administração pública estadual.
[grifo nosso]

MENSAGEM Nº 105 /2020 São Luís, 21 de dezembro de 2020.

 Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, 
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, 
por padecer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 
540/2019, que estabelece as diretrizes para o Programa Estadual Jo-
vem Empreendedor Rural, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá 
outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de 
Vossa Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa 
Augusta Assembleia, justificam-no plenamente.

 Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus 
ilustres pares meus protestos de consideração e apreço.

 Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

A Sua Excelência o Senhor
Deputado OTHELINO NETO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Palácio Manuel Beckmann
Local

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 540/2019, 
que estabelece as diretrizes para o Programa 
Estadual Jovem Empreendedor Rural, no 
âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras 
providências.

 No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de 
Lei nº 540/2019.

RAZÕES DO VETO

 A presente proposta, em linhas gerais, tem por objetivo 
criar diretrizes para o Programa Estadual Jovem Empreendedor Ru-
ral, no âmbito do Estado do Maranhão, voltado ao fomento da educa-
ção transformadora, com a elevação da escolaridade, acesso à infor-
mação acerca do uso de tecnologias e inovações na zona rural, e do 
desenvolvimento sustentável, possibilitando a esses jovens, enquanto 
agentes transformadores do campo, a identificação de oportunidades 
profissionais dentro do meio em que estão inseridos.

 Não obstante a relevância da proposta em comento, há de 
ser negada sanção ao inciso III do art. 4º, pelas razões a seguir deline-
adas. Verbis:

Art. 4º  O Estado do Maranhão atuará de for-
ma coordenada, nos níveis estadual e muni-
cipal, para apoiar o jovem empreendedor do 
campo por meio de quatro eixos:

(...)

III - acesso ao crédito, incentivará a viabi-
lização de novos empreendimentos e a ma-
nutenção e expansão de empreendimentos já 
existentes por meio da criação de linhas de 
crédito rural específicas para os jovens do 
campo;

 Uma vez que ao dispor sobre o dever do Estado do Mara-
nhão de, atuando de forma coordenada, nos níveis estadual e muni-
cipal, apoiar o jovem empreendedor, mediante a criação de linhas 
de crédito rural específicas, terminou-se por adentrar em política 
de crédito, cuja competência legislativa é privativa da União, nos 
termos do art. 22, inciso VII, da Constituição da Federal1.

 Destaca-se que o constituinte originário atribuiu à União 
competência privativa para disciplinar a política de crédito em to-
das as suas modalidades, regulamentado tanto a fixação de limites, 
prazos e condições, quanto as operações de empréstimo efetuadas. 
O que se justifica em razão da relevância da matéria, que deman-
daria uma coordenação centralizada, especialmente quanto a defi-
nição de critérios para a concessão de crédito e a regulamentação 
das operações de financiamento pelas instituições financeiras, se-
jam essas públicas ou privadas. 
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Nesse cenário, em conformidade com o que disserta o art. 
4º, incisos VI, VIII, XVII; e o art. 10, inciso VI, da Lei Federal nº 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, caberia ao Banco Central e ao 
Conselho Monetário Nacional, que integram o Sistema Financeiro 
Nacional, a edição de atos normativos específicos para disciplinar as 
modalidades de operações creditícias e exercer o controle dos em-
préstimos realizados por todas as instituições financeiras no país.

Sobre o tema é pacífica a jurisprudência do Supremo Tri-
bunal Federal, conforme elucidam os julgados colacionados abaixo:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONS-
TITUCIONALIDADE. LEI 3.591/2005 
DO DISTRITO FEDERAL. FORMA DE 
CÁLCULO E ATUALIZAÇÃO DO SAL-
DO DEVEDOR DE FINANCIAMENTO 
IMOBILIÁRIO PELOS PLANOS DE QUI-
VALÊNCIA SALARIAL POR CATEGO-
RIA PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO 
SFH . COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 
UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE PO-
LÍTICA DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE 
NORMA FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. 
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A política 
creditícia no âmbito do Sistema Financeiro de 
Habitação é regulada por legislação federal, 
destacando-se, sobre o tema disciplinado na 
norma impugnada, as leis n.º 8.100, de 5 de 
dezembro de 1990, que dispõe sobre o rea-
juste das prestações pactuadas nos contratos 
de financiamento firmados no âmbito do SFH 
vinculados ao Plano de Equivalência Salarial, 
e n.º 8.692, de 28 de julho de 1993, a qual 
define planos de reajustamento dos encargos 
mensais e dos saldos devedores nos contratos 
de financiamentos habitacionais no âmbito do 
SFH. 2. É competência privativa da União le-
gislar sobre política de crédito (art. 22, VII, 
CF). Inconstitucionalidade formal de legisla-
ção estadual ou distrital que trata da matéria. 
Precedentes. 3. Pedido na Ação direta de in-
constitucionalidade julgado procedente.

(ADI 3532, Relator(a):  Min. EDSON 
FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 
29/11/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-
12-2019)

A Lei distrital 919/1995 tratou de operação 
de crédito de instituição financeira pública, 
matéria de competência privativa da União, 
nos termos dos arts. 21, VIII, e 22, VII, da 
Constituição. A relevância das atividades 
desempenhadas pelas instituições financei-
ras, sejam públicas ou privadas, demanda 
a existência de uma coordenação centrali-
zada das políticas de crédito e de regula-
ção das operações de financiamento, impe-
dindo os Estados de legislarem livremente 
acerca das modalidades de crédito pratica-
das pelos seus bancos públicos. 

(ADI 1.357, rel. min. Roberto Barroso, j. 25-
11-2015, P, DJE de 1º-2-2016.)

COMPETÊNCIA NORMATIVA COMER-
CIALIZAÇÃO DE TÍTULOS DE CAPITA-
LIZAÇÃO DISCIPLINA. A teor do dispos-
to no artigo 22 da Constituição Federal, 
compete exclusivamente à União legislar 
sobre Direito Civil, Direito Comercial, po-
lítica de crédito, câmbio, seguros e trans-
ferências de valores, sistema de poupança, 
captação e garantia da poupança popular. 

(ADI 2.905, Red. para acórdão Min. Marco 
Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 21-11-2016)

Outrossim, a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, 
que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da 
Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, articula-
das com a política agrícola e com as políticas voltadas para a reforma 
agrária, ao dispor sobre a concessão de credito, prevê a atribuição 
do Conselho Monetário Nacional - CMN para estabelecer critérios e 
condições adicionais de enquadramento para fins de acesso às linhas 
de crédito destinadas aos agricultores familiares, de forma a contem-
plar as especificidades dos seus diferentes segmentos.

Assim, diante da competência privativa da União para le-
gislar sobre política de crédito (art. 22, inciso VII, da Constituição 
Federal), forçoso reconhecer o vício de inconstitucionalidade for-
mal que permeia esta proposta legislativa, motivo pelo qual oponho 
veto ao inciso III do art. 4º do Projeto de Lei nº 540/2019.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucio-
nal vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade 
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania 
do texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na obriga-
toriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos a essa. 

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me 
fizeram opor veto parcial ao Projeto de Lei nº 540/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MA-
RANHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA 
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

____________________________
1 Art. 22.  Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho;
(...)
VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;

MENSAGEM Nº 106/2020  São Luís, 21 de dezembro de 2020.

 Senhor Presidente,

 Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores De-
putados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que 
altera a Lei nº 11.390, de 21 de dezembro de 2020, que institui o 
Regulamento de Segurança Contra Incêndios das edificações e áreas 
de risco no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

 A Lei nº 11.390, de 21 de dezembro de 2020, reestruturou 
e atualizou o Código Contra Incêndio e Pânico do Estado do Mara-
nhão, antes disciplinado pela Lei nº 6.546, de 29 de dezembro de 
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1995, que não mais atendia à realidade da sociedade maranhense, 
posto que inobservava as principais normas nacionais e internacio-
nais que disciplinam a matéria, essenciais à segurança na construção 
das edificações modernas.

A referida norma decorreu de proposta do Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado do Maranhão - CBMMA, órgão central do 
Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil que, nos termos do art. 
116, inciso II, da Constituição Estadual, tem competência para execu-
tar as medidas de prevenção e combate de incêndios.

A presente Medida Provisória, em linhas gerais, promove 
ajustes na Lei nº 11.390/2020 por razões de ordem técnica e para 
correção de singelas falhas redacionais.

É proposta a revogação do inciso III do § 1º do art. 4º da Lei 
nº 11.390/2020 que excluía as edificações de ocupação mista, com até 
dois pavimentos, que possuem acesso independente para a via pública 
e não possuam interligação entre as ocupações, da necessidade de ob-
servância das disposições do novo Regulamento de Segurança Contra 
Incêndios das edificações e áreas de risco.

De acordo com o CBMMA, o referido dispositivo isentava 
edificações muito frequentes no Estado e com considerável risco de 
incêndio, razão pela qual há necessidade de que tais edificações ob-
servem as disposições da Lei nº 11.390/2020, assim como já observavam 
a antigo Código, instituído pela Lei nº 6.546, de 29 de dezembro de 1995. 

São propostos, ainda, ajustes dos Anexos “A” e “C” da Lei 
nº 11.390/2020. Relativamente ao Anexo “A”, que estabelece o valor 
de taxas cobradas em razão do exercício de polícia pelo CBMMA, 
é sanada errônea indicação da sigla ATC, passando a constar a sigla 
ATEd, referente à Área Total da Edificação (conforme já constava da 
legenda da tabela), bem como feita a indicação de que o valor de R$ 
26,71 corresponde ao Valor Básico Bombeiro Militar, isto é, unidade 
de referência a ser considerada para cálculo do valor das taxas.

No que diz respeito ao Anexo “C”, é sanado mero erro di-
gitação no trecho que disciplina a fórmula para cálculo do valor da 
multa, substituindo a sigla UR por VBBM (Valor Básico Bombeiro 
Militar), também já indicada na legenda e que será considerada para 
cálculo das multas.

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em 
epígrafe reside, em especial, na necessidade de se evitar quaisquer 
não conformidades que possam embaraçar a efetiva aplicação da Lei 
nº 11.390, de 21 de dezembro de 2020, e comprometer, por conse-
guinte, a segurança contra incêndios nas construções localizadas no 
Estado.

A urgência, por outro lado, decorre da supremacia do in-
teresse público e da necessidade de se garantir a segurança das edi-
ficações, o que demanda velocidade na realização de mudanças nor-
mativas.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimen-
to dos requisitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, 
aptos a legitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida Pro-
visória ora proposta.

Com estes argumentos, que considero suficientes para jus-
tificar a importância da presente proposta legislativa, minha expec-
tativa é de que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

 
Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Palácio Manuel Beckman
Local

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 336, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

Altera a Lei nº 11.390, de 21 de de-
zembro de 2020, que institui o Regu-
lamento de Segurança Contra Incên-
dios das edificações e áreas de risco 
no Estado do Maranhão, e dá outras 
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
no uso da atribuição que lhe confere o §1º do art. 42 da Constituição 
Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1º O Anexo “A” e o Anexo “C” da Lei nº 11.390, de 21 
de dezembro de 2020, passam a vigorar, respectivamente, na forma 
dos Anexos I e II desta Lei.

Art. 2º Fica revogado o inciso III do § 1º do art. 4º da Lei 
nº 11.390, de 21 de dezembro de 2020.

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de 
sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA 
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

ANEXO I
NOVA REDAÇÃO PARA O ANEXO “A”

ALTERAÇÃO DA TABELA “E” DA LEI Nº 7.799 DE 19/12/2002 PARA INCLUIR HIPÓTESES RELATIVAS AO CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO VALOR VALOR (R$)

1) Taxa para emissão de Certificado de Aprovação (CA) e Certificado de 
Aprovação Vinculado (CAV):

148.06 a) edificações de até 750 m² de ATEd e até 12m de altura 10 x VBBM
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148.07 b) edificações com mais de 750 m² de ATEd e/ou mais de 12m de altura 0,02 x ATEd (m²) x VBBM
2) Taxa para emissão de renovação do Certificado de Aprovação (CA) e 
Certificado de Aprovação Vinculado (CAV):

148.08 a) edificações de até 750 m² de ATEd e até 12m de altura 5 x VBBM

148.09 b) edificações com mais de 750 m² de ATEd e/ou mais de 12m de altura 0,008 x ATEd (m²) x VBBM

3) Taxa para emissão de Certificado de Aprovação de Projeto (CAP)

148.10 a) edificações de até 750 m² de ATEd e até 12m de altura 10 x VBBM

148.11 b) edificações com mais de 750 m² de ATEd e/ou mais de 12m de altura 0,02 x ATEd (m²) x VBBM

4) Taxa de Credenciamento Anual

148.12 a) instaladoras, conservadoras e revendedoras 50 x VBBM

148.13 b) empresas de treinamento e formação de brigadistas e bombeiros civis 30 x VBBM

148.14 c) empresas de projeto de segurança contra incêndio 10 x VBBM

148.15 5) Taxa para emissão de Certificado de Aprovação para Evento Temporário (CAET): 0,004 x AETemp (m²) x nº de 
dias x VBBM

148.16 6) Taxa para Laudo de Perícia de Incêndio (LPI): 1 x VBBM por folha
7) Taxa para Termo de Autorização para Adequação do CBMMA (TAACBM):

148.17 a) edificações de até 750 m² de ATEd e até 12m de altura 10 VBBM
148.18 b) edificações com mais de 750 m² de ATEd e/ou mais de 12m de altura 0,02 x ATEd (m²) x VBBM
148.19 8) Taxa para Termo de Responsabilidade para Queima de Fogos (TRQF) 10 x VBBM

ATEd: Área Total da Edificação.
AETemp: Área do Evento Temporário.
VBBM: Valor Básico Bombeiro Militar, que fica fixado em R$ 27,61 (vinte e sete reais e sessenta e um centavos), corrigido anualmente pelo 
IPCA, por meio de Portaria do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão.
Nota 1: Para edificações com área de risco descoberta, considera-se o somatório das áreas de risco e das edificações como área total da edifi-
cação.

ANEXO II
NOVA REDAÇÃO PARA O ANEXO “C”

MÉTODO DE CÁLCULO DE MULTAS GERADAS POR IN-
FRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIOS E EMERGÊNCIAS

O valor da multa deve ser calculado por meio da relação entre o nú-
mero de infrações, que estão agrupadas no Anexo “B”, a classificação 
do risco previsto na Tabela 1 e a classificação da área total da edifica-
ção ou área de risco, prevista na Tabela 2, deste Anexo. Essa relação 
é expressa através da fórmula:
Multa (R$) = [(2,5 x I) + (3,5 x II) + (5 x III) + (7 x IV)] x R x K x 
VBBM

Onde:

● I, II, III, IV: são as quantidades de infrações em cada grupo cons-
tante no Anexo “B”;
● R: fator de risco, conforme Tabela 1 deste Anexo;
● K: fator de área, conforme Tabela 2 deste Anexo; e
● VBBM: Valor Básico Bombeiro Militar

Para a aplicação dos grupos constantes no Anexo “B”, é necessário 
anotar o número de infrações observadas, levando-se em considera-
ção que os grupos I, II e III comportam no máximo 04 (quatro) in-
frações e o grupo IV comporta no máximo 02 (duas) infrações, que 
devem ser inseridas na fórmula. Portanto, os valores dos grupos I, II e 
III variam de 0 a 4 e o valor do grupo IV varia de 0 a 2.
Devem ser inseridos na fórmula os fatores de risco constantes na Tabela 
1, considerando a ocupação predominante da edificação ou área de risco.
Devem ser inseridos na fórmula os fatores de área constantes na Tabe-
la 2, considerando a faixa de área total da edificação ou área de risco.

Deve ser inserido na fórmula o VBBM correspondente à data da in-
fração.
O resultado da aplicação da fórmula corresponde ao valor expresso 
em Reais a ser autuado.

TABELA 1
Fator de risco (R)

Potencial de 
Risco

Carga de Incêndio 
MJ/m² Fator de risco (R)

Baixo Até 300 1,0
Médio Entre 300 e 1.200 1,1
Alto Acima de 1.200 1,2

Nota: Esta tabela relaciona a carga de incêndio com um fator de risco 
(R) a ser inserido na fórmula.

TABELA 2
Fator de área (K)

Área total da edificação (m²) Fator de área (K)

até 200 4
> 200 ≤ 500 8
> 500 ≤ 750 12
>750 ≤ 1.500 16

>1.500 ≤ 2.500 24
>2.500 ≤ 3.500 30
>3.500 ≤ 5.000 37
>5.000 ≤ 7.000 43
>7.000 ≤ 10.000 50
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>10.000 ≤ 20.000 56
> 20.000 ≤ 30.000 63
> 30.000 ≤ 40.000 69
> 40.000 ≤ 50.000 76
> 50.000 ≤ 60.000 83
> 60.000 ≤ 80.000 89
> 80.000 ≤ 100.000 94

> 100.000 100

Nota: Esta tabela relaciona a faixa de área com um fator de área (K) 
a ser inserido na fórmula

LEI Nº 11.387, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

Altera a Lei nº 7.799, de 19 de de-
zembro de 2002, que dispõe sobre o 
Sistema Tributário do Estado do Ma-
ranhão.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Le-
gislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1º A alínea “b” do §1º do art. 12-A, os incisos IX e XI 
do caput do art. 13, o art. 24-A, a alínea “c” do inciso II do caput do 
art. 54, os incisos XXX e XXI do art. 80, o inciso VI do caput e o § 
1º do art. 106, o parágrafo único do art. 107, os §§ 3º e 4º do art. 108, 
o inciso I do caput do art. 113, o inciso IX do art. 154, os incisos I e 
II do caput do art. 168-A e a denominação da Seção XV, do Capítulo 
I, do Título I, do Livro I da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12-A (...)

(...)

§ 1º (...)

(...)

b) os valores informados por instituições e intermediadores 
financeiros e de pagamento, administradoras de cartões de crédito e 
de débito, intermediadores de serviços e de negócios, condomínios 
comerciais ou outra pessoa jurídica legalmente detentora de infor-
mações financeiras e de pagamento, sem a respectiva emissão de do-
cumentos fiscais ou tendo sido estes emitidos com valores inferiores 
aos informados.”

(...)

Art. 13. (...)

(...)

IX - na hipótese do inciso XIII do art. 12, o valor da pres-
tação no Estado de origem, devendo o montante do ICMS relativo à 
diferença de alíquotas integrar a base de cálculo;

(...)

XI - na hipótese do inciso XVI do art. 12, o valor da opera-
ção sobre o qual foi cobrado no Estado de origem, devendo o mon-
tante do ICMS relativo à diferença de alíquotas integrar a base de 
cálculo;

(...)

Art. 24-A. No caso de presunção da ocorrência de fato ge-
rador do imposto, por omissão de receita, a alíquota aplicável será a 
prevista no inciso III do art. 23, ainda que o contribuinte ou a opera-
ção/prestação estejam acobertados por benefício fiscal.

(...)

Art. 54. (...)

(...)

II - (...)

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às 
operações ou prestações subsequentes, definida em regulamento.

(...)

Art. 80. (...)

(...)

XXX - de R$ 100.000,00 (cem mil reais), quando as admi-
nistradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente, as 
instituições e intermediadores financeiros e de pagamento, integran-
tes ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB, intermedia-
dores de serviços e negócios e demais estabelecimentos similares dei-
xarem de prestar informações ao fisco no local, na forma e no prazo 
previstos na legislação;

XXXI - de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando as adminis-
tradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente, as institui-
ções e intermediadores financeiros e de pagamento, os intermediadores 
de serviços e negócios e demais estabelecimentos similares de que trata 
o inciso XXX enviarem as informações, mas omitirem operações e/ou 
prestações realizadas por contribuintes do imposto;

(...)

Art. 106. (...)

(...)

VI - o excesso de meação ou quinhão quando, na divisão 
do patrimônio comum ou partilha, em sucessão causa mortis, disso-
lução de sociedade conjugal ou de união estável, alteração do regi-
me de bens ou dissolução de condomínio, associação, sociedade em-
presarial ou civil, qualquer dos cônjuges, companheiros, herdeiros, 
condôminos, associados ou quotistas receber montante que exceda a 
meação, quinhão, quota ou fração ideal a que fazem jus;

(...)

§ 1º Para efeitos deste artigo, equipara-se à doação qual-
quer ato ou fato não oneroso que importe ou resolva a transmissão 
de quaisquer bens ou direitos, tais como renúncia translativa, desis-
tência, cessão e perdão de dívida.

(...)

Art. 107. (...)

(...)

Parágrafo único. A não-incidência prevista neste artigo, re-
lativamente aos incisos I, II e III do caput:
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I - (...)

II - (...)

(...)

Art. 108. (...)

(...)

§ 3º Compete à Unidade Central de Administração do ITCD 
da Secretaria de Estado da Fazenda proceder à avaliação e homolo-
gação dos bens localizados em todo território do Estado, podendo o 
Secretário de Estado da Fazenda, no interesse da melhor prestação 
dos serviços, designar outras unidades para a realização de tais ativi-
dades, observada a legislação específica.

§ 4º Discordando da avaliação, o sujeito passivo da obriga-
ção tributária poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da respec-
tiva ciência, requerer avaliação contraditória.

(...)

Art. 113. (...)

(...)

I - antes do formal de partilha ou de carta de adjudicação 
judicial expedidos nos autos de inventário ou de arrolamento, de sen-
tença em ação de separação judicial, divórcio ou de partilha de bens 
na união estável;

(...)

Art. 154. (...)

(....)

IX - instituições e intermediadores de pagamento, integran-
tes ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB.

(...)

Art. 168-A. (...)

(....)

I - deixar de recolher, no todo ou em parte, o ICMS devido 
nos prazos legais, declarado em arquivo digital de entrega obrigató-
ria, relativo a seis períodos de apuração do imposto, consecutivos ou 
alternados, nos doze meses anteriores ao de referência, considerados 
todos os estabelecimentos da empresa; ou

II - tiver créditos tributários inscritos em dívida ativa em 
valor superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos doze meses 
anteriores ao de referência, considerados todos os estabelecimentos 
da empresa; ou

(...)

LIVRO I
(...)
TÍTULO I
(...)
CAPÍTULO I
(...)
Seção XV

Da Substituição Tributária e Antecipação com Encerra-
mento de Tributação” (NR)

Art. 2º O texto da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, 
passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:

I - do art. 11-A, com a seguinte redação:

“Art. 11-A. A concessão e a fruição de qualquer benefício 
ou incentivo fiscal fica condicionada à regularidade cadastral e fiscal 
do contribuinte.

§ 1º Considera-se irregular para fins de concessão do be-
nefício ou incentivo fiscal, exceto para aqueles concedidos em ra-
zão do produto, mercadoria ou serviço, o contribuinte que figure em 
quaisquer das seguintes hipóteses:

I - situação cadastral cancelada ou baixada;

II - situação fiscal irregular, nos termos do art. 66, § 2º, II, 
desta Lei.

§ 2º Considera-se irregular para fins de fruição do bene-
fício ou incentivo fiscal o contribuinte que figure em quaisquer das 
seguintes hipóteses:

I - realize operações desacobertadas de documento fiscal 
idôneo;

II - realize operações que resultem em omissão de receita;

III - não escriture ou informe regularmente as operações 
em livro ou arquivo próprio, exceto para aqueles benefícios ou in-
centivos concedidos em razão do produto, mercadoria ou serviço;

IV - não tenha cumprido as condições previstas, na lei ins-
tituidora do benefício, como essenciais para a concessão e fruição do 
tratamento tributário, inclusive a contribuição aos fundos estaduais, 
quando devida. 

§ 3º Sempre que verificadas as irregularidades previstas 
nos incisos de I a IV do § 2º deste artigo, a Administração Tributária 
deverá:

I - se constatadas antes do início do procedimento fiscal 
previsto no art. 175, expedir notificação fiscal na qual relatará os 
fatos que determinam a suspensão do benefício, bem como conceder, 
ao contribuinte, o prazo de 20 (vinte) dias para esclarecimentos e 
regularização;

II - se constatadas no curso do procedimento fiscal previsto 
no art. 175, constituir o crédito tributário desconsiderando o bene-
fício ou incentivo fiscal, ainda que exista ato de credenciamento em 
vigor, devendo os agentes do Fisco relatarem os fatos que motivaram 
a suspensão temporária do benefício. 

§ 4º As restrições à concessão dos benefícios e incentivos 
fiscais previstas neste artigo não se aplicam às hipóteses de remissão, 
anistia e parcelamentos especiais previstos em Convênios ICMS in-
ternalizados na legislação tributária deste Estado.”

II - dos §§ 9º e 10 ao art. 12, com a seguinte redação:

“Art. 12. (...)

(...)

§ 9º Além das hipóteses dos §§ 3º, 4º e 7º deste artigo, po-
derá ser exigido o pagamento antecipado do imposto:
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I - nas operações de entradas interestaduais com mercado-
rias destinadas a contribuintes em situação de irregularidade fiscal 
ou cadastral;

 
II - nas operações e prestações realizadas por quem reali-

zar arrematações de mercadorias;

III - nas operações de saídas interestaduais com gado em 
pé, couros e peles em estado fresco, salmourado ou salgado, arroz em 
casca, milho em grão, sorgo e milheto, feijão, soja em grão, algodão 
em caroço, madeira em tora, serrada ou beneficiada, castanha de 
caju e sucata, salvo se contribuinte credenciado, na forma discipli-
nada pelo Secretário de Estado da Fazenda.

§ 10. O Regime de Antecipação previsto nos parágrafos 
anteriores não se aplica nas operações de venda a varejo ao consu-
midor final, realizadas por estabelecimentos obrigados à escritura-
ção fiscal.”.  

III - do inciso VII ao caput e do § 5º ao art. 12-A, com a 
seguinte redação: 

“Art. 12-A. (...)

(...)

VII - saídas relativas à produção agropecuária sem a res-
pectiva emissão de documentos fiscais ou tendo estes sido emitidos 
em valores inferiores aos das suas efetivas operações.

(...)

§ 5º Para apuração das saídas de que trata o inciso VII 
deste artigo, poderão ser utilizadas também as informações decor-
rentes de tecnologias de georreferenciamento, adotando-se os índices 
de produtividade média publicados por entidades governamentais.”.

IV - dos incisos XVII e XVIII ao art. 13, com a seguinte 
redação:

“Art. 13. (...)

(...)

XVII - na hipótese do pagamento antecipado a que se refere 
o § 7o do art. 12, o valor da mercadoria ou da prestação, acrescido do 
percentual de 50% (cinquenta por cento), deduzido o crédito fiscal; 

XVIII - nas operações realizadas no território maranhense, 
sem destinatário certo ou para comércio ambulante, ou estabeleci-
mento não cadastrado no CAD-ICMS, o valor indicado na nota fis-
cal, acrescido de 30% (trinta por cento).”. 

V - da alínea “c” ao inciso IV do art. 18-A, com a seguinte 
redação:

“Art. 18-A (...)

(...)

IV - (...)

(...)

c) o valor de referência da mercadoria ou produto publi-
cado pela SEFAZ ou o preço corrente deste praticado no local da 
operação, o que for maior, na hipótese prevista do inciso VII do art. 
12-A.”

VI - dos incisos X e XI ao art. 27, com a seguinte redação:

“Art. 27. (...)

(...)

X - instituições e intermediadores financeiros e de paga-
mento, integrantes ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro 
- SPB, em relação às operações e prestações realizadas pelo con-
tribuinte do ICMS sem documentação fiscal ou acobertadas de docu-
mento fiscal inidôneo ou falso;

XI - intermediadores de serviços e de negócios, inclusive 
em ambiente virtual, referentes às transações comerciais ou de pres-
tação de serviços intermediadas, em relação às operações e presta-
ções realizadas pelo contribuinte do ICMS sem documentação fiscal 
ou acobertadas de documento fiscal inidôneo ou falso.”

VII - do § 4º ao art. 35, com a seguinte redação:

“Art. 35. (...)

(...)

§ 4º Para os efeitos deste artigo, dão direito ao crédito as 
matérias-primas e os produtos intermediários, desde que integrem ou 
incorporem o produto final fabricado”.

VIII - do parágrafo único ao art. 52, com a seguinte redação:

“Art. 52. (...)

(...)

Parágrafo único. As referências feitas ao regime da subs-
tituição tributária também se aplicam ao regime da antecipação do 
recolhimento do ICMS com encerramento de tributação.”.

IX - dos §§ 7º a 10 ao art. 54, com a seguinte redação:

“Art. 54. (...)

(...)

§ 7º Em substituição ao disposto no inciso II do caput, a 
base de cálculo em relação às operações ou prestações subsequen-
tes poderá ser o preço a consumidor final usualmente praticado no 
mercado considerado, relativamente ao serviço, à mercadoria ou sua 
similar, em condições de livre concorrência, adotando-se para sua 
apuração as regras estabelecidas no § 4º deste artigo.

§ 8º O valor da operação ou prestação própria do contri-
buinte substituto não poderá ser superior ao resultado da aplicação 
de percentual definido em ato do Poder Executivo sobre a base de 
cálculo da substituição tributária prevista nos §§ 2º, 3º e 7 º deste 
artigo.

§ 9º O Poder Executivo poderá estabelecer que a aferição 
do percentual previsto no parágrafo anterior, em casos específicos, 
também seja feita por período de apuração, conforme definido em 
regulamento ou outro ato regulador.

§ 10. Alternativamente ao disposto nos §§ 8º e 9º deste ar-
tigo, o imposto devido a título de substituição tributária poderá ser 
calculado na forma do inciso II do caput deste artigo.”.
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X - do art. 106-A, com a seguinte redação:

“Art.106-A. Para os efeitos deste Capítulo, a união estável 
será comprovada na forma de que dispuser legislação específica”. 

XI - dos incisos IV a VIII ao art. 107, com a seguinte re-
dação:

“Art. 107. (...)

(...)

IV - quando houver renúncia pura e simples à herança ou 
ao legado, sem ressalva ou condição, desde que o renunciante não 
indique beneficiário ou tenha praticado ato que demonstre aceitação;

V - no recebimento de capital estipulado de seguro de vida 
contratado com cláusula de cobertura de risco;

VI - na extinção de usufruto ou de qualquer outro direito real;

VII - sobre o fruto e rendimento do bem do espólio havidos 
após o falecimento do autor da herança ou legado;

VIII - na transmissão dos bens ao cônjuge, em virtude da 
comunicação decorrente do regime de bens do casamento, assim 
como ao companheiro, em decorrência de união estável.”

XII - dos incisos III e IV ao caput e dos §§ 9º a 11 ao art. 
108, com a seguinte redação: 

“Art. 108. (...)

(...)

III - o valor integral do bem na transmissão da posse e da 
nua-propriedade;

 IV - 50% (cinquenta por cento) do valor do bem na institui-
ção de usufruto e direitos reais.

(...)

§ 9º Na hipótese de excesso de meação ou quinhão em que 
o valor total do patrimônio atribuído ao donatário for composto de 
bens e direitos suscetíveis à tributação por mais de uma unidade da 
Federação, o imposto é devido ao Estado do Maranhão:

I - relativamente a bem imóvel situado neste Estado e res-
pectivos direitos, na proporção de seu valor em relação ao valor total 
do patrimônio atribuído ao donatário;

II - relativamente a bem móvel e respectivos direitos, quan-
do domiciliado neste Estado o doador, na proporção de seu valor em 
relação ao valor total do patrimônio atribuído ao donatário.

§ 10. Na transmissão causa mortis, para obtenção da base 
de cálculo do imposto antes da partilha, presume-se como valor do 
quinhão:

I - do herdeiro legítimo, o que lhe cabe no monte partilhá-
vel, segundo a legislação civil;

II - do herdeiro testamentário, o valor do legado ou da he-
rança atribuída, segundo a legislação civil.

§ 11. Havendo sobrepartilha, o valor a sobrepartilhar relati-
vo a cada quinhão será somado ao valor partilhado, tornando-se devi-
da a complementação do imposto sobre o valor partilhado se houver 
mudança de faixa em função do referido acréscimo.”

XIII - dos §§ 2º e 3º ao art. 113, conforme redação abaixo, 
renumerando-se o parágrafo único em § 1º :

“Art. 113. (...)

(...)

§ 1º (...)

§ 2º O contribuinte deverá declarar o ITCD à Secretaria 
de Estado da Fazenda, através de Declaração do Imposto sobre a 
Transmissão “Causa Mortis” e Doação (DIT) que será preenchida em 
modelo específico disponibilizado na página da SEFAZ na Internet.

§ 3º Para fins de pagamento do imposto, o contribuinte de-
verá no prazo de até dois meses da abertura da sucessão:

I - instaurar o processo de inventário e partilha;

II - gerar Declaração do Imposto de Transmissão (DIT) e 
anexar os documentos obrigatórios quando se tratar de inventário ex-
trajudicial.”

XIV - do art. 119-A, com a seguinte redação:

“Art. 119-A. O descumprimento do disposto no § 3o do 
art. 113 sujeitará o contribuinte ou responsável tributário à multa de 
0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento) do valor do imposto.”

XV - dos incisos X e XI ao art. 154, com a seguinte redação: 

“Art. 154. (...)

(...)

X - intermediadores de serviços e de negócios, inclusive 
na internet;

XI - quaisquer outras entidades ou pessoa em razão de seu 
cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.”

Art. 3º Ficam revogados o § 6º do art. 9º, o § 6º do art. 54 e 
o inciso VII do art. 106 da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021 e após decorridos 
noventa dias da sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a 
façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentís-
simo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir 
e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA 
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO 
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil
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LEI Nº 11.388, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

Estabelece as diretrizes para a Po-
lítica Estadual de Enfrentamento à 
Doença de Alzheimer e outras De-
mências no Estado do Maranhão e dá 
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Le-
gislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  Ficam estabelecidas as diretrizes para a Política Es-
tadual de Enfrentamento à Doença de Alzheimer e outras Demências 
no âmbito do Estado do Maranhão, para construção e monitoramento 
participativos no enfrentamento da doença de Alzheimer e de outras 
demências.

Art. 2º  As diretrizes de que trata a presente Lei para a 
Política Estadual de Enfrentamento à Doença de Alzheimer e outras 
Demências se darão através da articulação de áreas como saúde, as-
sistência social, direitos humanos, inovação e tecnologia e devem se-
guir as seguintes metas:

I - construção e acompanhamento de maneira participativa 
e plural;

II - apoio e capacitação da Atenção Primária à Saúde;

III - uso de medicina baseada em evidências;

IV - visão permanente de integralidade e interdisciplinaridade;

V - articulação de serviços e programas já existentes;

VI - seguimento de orientações de entidades internacionais, 
como as do Plano de Enfrentamento da Organização Mundial da Saúde;

VII - delimitação de meta e prazos, assim como sistema de 
divulgação e avaliação;

VIII - prevenção de novos casos de demência;

IX - uso de tecnologia em todos os níveis de ação;

X - descentralização.

Art. 3º  O enfrentamento das demências observará os se-
guintes princípios fundamentais, respeitada a vontade dos indivíduos 
ou de seus representantes legais:

I - integrar os aspectos psicológicos e sociais ao aspecto 
clínico de cuidado do paciente;

II - oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a 
lidar com a doença do paciente, em seu próprio ambiente; 

III - oferecer um sistema de suporte para ajudar os pacientes 
a viverem o mais ativamente possível;

IV - usar uma abordagem interdisciplinar para acessar ne-
cessidades clínicas e psicossociais dos pacientes e suas famílias.

Art. 4º  O Poder Público, por meio do seu órgão competen-
te, poderá formular e implementar a Política Estadual de Enfrenta-
mento à Doença de Alzheimer e Outras Demências, garantida a parti-
cipação da sociedade civil naquilo que for cabível. 

Art. 5º  O Poder Executivo poderá regulamentar a presente 
Lei para garantir sua execução.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a 
façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentís-
simo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir 
e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA 
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO 
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

LEI Nº 11.389, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020. 

Reinstitui o serviço público de Lote-
ria no Estado do Maranhão e altera a 
Lei nº 11.000, de 2 de abril de 2019.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Le-
gislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  Esta Lei reinstitui o serviço público de Loteria no 
Estado do Maranhão e altera a Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º  Fica reinstituída, nos termos desta Lei, a Loteria do 
Estado do Maranhão, serviço público estadual destinado a gerar re-
cursos para financiar atividades socialmente relevantes relacionadas 
à promoção do direito à educação.

§ 1º  A captação dos recursos por meio da loteria estadual dar-
se-á por meio do entretenimento e da exploração de jogos lotéricos.

§ 2º  Para os fins desta Lei, considera-se jogo lotérico toda 
operação, jogo ou aposta, na modalidade de concurso de prognóstico, 
para obtenção de prêmio em dinheiro ou em bens de outra natureza.

Art. 3º  O serviço público de loteria a que se refere o caput 
deste artigo será explorado pelo Poder Executivo, por meio da Mara-
nhão Parcerias S/A - MAPA, sociedade de economia mista vinculada 
à Secretaria de Estado de Governo - SEGOV.

§ 1º  A MAPA poderá executar diretamente ou delegar, me-
diante permissão, concessão ou parcerias de que trata a Lei Federal nº 
13.303, de 30 de junho de 2016, as atividades operacionais inerentes 
à exploração do jogo lotérico correlata.

§ 2º  A delegação a que se refere o § 1º deste artigo não 
inclui as atividades de autorização, credenciamento, controle e fis-
calização.

Art. 4º  A Loteria do Estado do Maranhão poderá explo-
rar quaisquer das modalidades lotéricas previstas na Lei Federal nº 
13.756, de 12 de dezembro de 2018.
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CAPÍTULO III
DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DAS LOTERIAS

Art. 5º  O produto da arrecadação total obtida por meio da 
captação de apostas ou da venda de bilhetes das loterias estaduais, 
em meio físico ou em meio virtual, será destinado na forma prevista 
neste Capítulo.

Art. 6º  O produto da arrecadação da exploração do serviço 
estadual de loteria será utilizado conforme estabelecer o regulamento 
desta Lei, observadas as seguintes diretrizes:

I - deve ser destinado percentual:

a) à seguridade social estadual, devendo ser observado, em 
cada modalidade lotérica explorada, no mínimo, o percentual destina-
do pela União para a mesma finalidade;

b) ao financiamento de ações e projetos e aporte de recursos 
de custeio na área da educação;

c) ao pagamento de prêmios, ao recolhimento do imposto 
de renda incidente sobre a premiação e a cobertura de despesas de 
custeio e de manutenção do agente operador da loteria estadual;

II - os valores dos prêmios que não tenham sido reclamados 
pelos apostadores contemplados no prazo de prescrição previsto em 
regulamento serão revertidos ao Fundo Maranhense de Combate à 
Pobreza - FUMACOP, instituído pela Lei nº 8.205 de 22 de dezembro 
de 2004, observada a programação financeira e orçamentária do Po-
der Executivo Estadual.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º  A Maranhão Parcerias - MAPA, diretamente, em 
parcerias ou por meio de concessionários ou permissionários, adotará 
os sistemas de garantia que julgar convenientes à segurança contra 
adulteração ou contratação dos bilhetes.

Art. 8º  A MAPA disciplinará a forma da entrega dos va-
lores destinados à seguridade social, ao imposto de renda incidente 
sobre a premiação e aos demais beneficiários legais.

Art. 9º  Os jogos da Loteria do Estado do Maranhão serão 
regulados por meio de seus respectivos planos lotéricos, que serão 
aprovados pelo Diretor-Presidente da Maranhão Parcerias - MAPA.

Art. 10.  O art. 3º da Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019, 
passa a vigorar acrescido do inciso XII, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 3º (...)
(...)

XII - explorar o serviço de loteria estadual, nos termos da 
legislação específica.”

Art. 11.  O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta 
Lei, e o Diretor-Presidente da Maranhão Parcerias - MAPA editará as 
normas complementares que se fizerem necessárias.

Art. 12.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-

mento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a 
façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentís-
simo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir 
e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA 
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

LEI Nº 11.390, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

Institui o Regulamento de Seguran-
ça Contra Incêndios das edificações 
e áreas de risco no Estado do Mara-
nhão, e dá outras providências.

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa 
do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Art. 1º  Fica instituído o Regulamento de Segurança Contra 
Incêndios das edificações e áreas de risco no Estado do Maranhão.

 Art. 2º  Os objetivos deste Regulamento são:

 I - proteger, prioritariamente, a vida dos ocupantes das edi-
ficações e áreas de risco, em caso de incêndios e emergências;

 II - restringir o surgimento e dificultar a propagação de in-
cêndios, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio;

 III - proporcionar os meios necessários ao controle e à ex-
tinção de incêndios;

 IV - viabilizar as operações de atendimento de emergências;

 V - proporcionar a continuidade dos serviços nas edifica-
ções ou áreas de risco;

 VI - atribuir competências para o fiel cumprimento das me-
didas de segurança contra incêndios;

 VII - fomentar o desenvolvimento de uma cultura preven-
cionista de segurança contra incêndios.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

 Art. 3º  Para os fins deste Regulamento são adotadas as 
seguintes definições:

 I - altura da edificação:

 a) a medida, em metros, do piso mais baixo ocupado ao 
piso do último pavimento, para fins de exigências das medidas de 
segurança contra incêndios; e

 b) a medida, em metros, entre o ponto que caracteriza a saí-
da do nível de descarga ao piso do último pavimento habitável, podendo 
ser ascendente ou descendente, para fins de saída de emergência;

 II - agente fiscalizador: o integrante do Corpo de Bombei-
ros Militar do Maranhão - CBMMA que exerce atividade de fiscali-
zação das edificações e áreas de risco;
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 III - ampliação: o aumento da área construída da edificação;
 
 IV - análise de processo: o procedimento de verificação de 
conformidade das documentações e das medidas de segurança contra 
incêndios e emergências das edificações e áreas de risco, que compõe 
o processo de licenciamento;

 V - análise de projeto: o procedimento de verificação da do-
cumentação e das plantas das medidas de segurança contra incêndios 
das edificações e áreas de risco, quanto ao atendimento das exigên-
cias deste Regulamento;

 VI - andar: o volume compreendido entre dois pavimentos 
consecutivos, ou entre o último pavimento e à sua cobertura;

 VII - área de evento temporário: a área total de onde ocor-
rerá o evento, incluindo palco, bares, arquibancada, tendas e todo o cercado;

 VIII - área de risco: o ambiente externo à edificação que 
apresenta risco específico de ocorrência de incêndio ou emergência, 
tais como, armazenamento de produtos inflamáveis ou combustíveis, 
subestações elétricas, explosivos, produtos perigosos e similares;

 IX - área total da edificação: o somatório, em metros qua-
drados, da área a construir e da área construída de uma edificação;

 X - ático: a parte do volume superior de uma edificação 
destinada a abrigar máquinas, piso técnico de elevadores, caixas de 
água e circulação vertical;

 XI - carga de incêndio: a soma das energias caloríficas pos-
síveis de serem liberadas pela combustão completa de todos os mate-
riais combustíveis contidos em um espaço, inclusive o revestimento 
das paredes, divisórias, pisos e tetos;

 XII - Certificação do Corpo de Bombeiros Militar: o ato 
administrativo pelo qual o Corpo de Bombeiros Militar, verifican-
do que o interessado atendeu a todas as exigências legais constantes 
no processo de segurança contra incêndios e emergências, autoriza a 
ocupação e funcionamento das edificações ou áreas de risco;

 XIII - Comissão Técnica: o grupo de estudo composto por 
Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, devidamente nomeados, 
com o objetivo de analisar e emitir pareceres relativos aos casos que 
necessitem de soluções técnicas complexas ou apresentem dúvidas 
quanto às exigências previstas neste Regulamento;

 XIV - compartimentação: a medida de proteção incorpo-
rada ao sistema construtivo, constituída de elementos de construção 
resistentes ao fogo, destinada a evitar ou minimizar a propagação do 
fogo, calor e gases, interna ou externamente ao edifício, no mesmo 
pavimento ou a pavimentos elevados consecutivos;

 XV - consulta técnica: o documento emitido pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Maranhão com caráter normativo e vinculati-
vo, formalizando a interpretação de assuntos específicos da regula-
mentação de segurança contra incêndios e emergências;

 XVI - edificação: a área construída destinada a abrigar ati-
vidade humana ou qualquer instalação, equipamento ou material;

 XVII - edificação existente: a área construída ou regulari-
zada, com documentação comprobatória, anteriormente à edição des-
te Regulamento, desde que não contrarie dispositivos do serviço de 
segurança contra incêndios e emergências e observe os objetivos do 
presente Regulamento;

 XVIII - edificação térrea: a construção de um pavimento, 
podendo possuir mezanino;

 XIX - emergência: a situação crítica e fortuita que repre-
senta perigo à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, decorrente 
de atividade humana ou fenômeno da natureza e que obriga à rápida 
intervenção operacional;

 XX - fiscalização: o ato administrativo pelo qual o bom-
beiro militar verifica, a qualquer momento, o cumprimento das medidas de 
segurança contra incêndios e emergências, previstas na legislação em vigor;

 XXI - infrator: a pessoa física ou jurídica proprietária, res-
ponsável pelo uso, pela obra ou responsável técnico, da edificação e 
áreas de risco, que descumpre as normas previstas na legislação de 
segurança contra incêndios e emergências;

 XXII - instalações temporárias: as que abrigam uma ocupa-
ção com duração de até 6 (seis) meses, prorrogável uma vez, por igual 
período, que podem ou não estar localizadas no interior de uma edifica-
ção permanente; tais como circos, parques de diversões, feiras de exposi-
ções, feiras agropecuárias, rodeios, shows artísticos, dentre outros;

 XXIII - isolamento de risco: a medida de proteção passiva 
por meio de parede de compartimentação sem aberturas ou afasta-
mento entre edificações, destinada a evitar a propagação do fogo, ca-
lor e gases, entre os blocos isolados;

 XXIV - medidas de segurança contra incêndios e emer-
gências: o conjunto de dispositivos, sistemas ou procedimentos a se-
rem adotados nas edificações e áreas de risco, necessários a evitar o 
surgimento de um incêndio, limitar sua propagação, possibilitar sua 
extinção, bem como propiciar a proteção à vida, meio ambiente e 
patrimônio;

 XXV - mezanino: o pavimento que subdivide parcialmente 
um andar e cujas áreas somadas, limitadas a 250m², não ultrapassem 
1/3 (um terço) do pavimento subdividido;

 XXVI - mudança de ocupação: a alteração de atividade ou 
uso que resulte na mudança de classificação (Grupo ou Divisão) da 
edificação ou área de risco, constante na tabela de classificação das 
ocupações previstas em norma técnica;

 XXVII - nível de descarga: o nível no qual uma porta ou 
abertura permite a condução dos ocupantes a um local seguro no ex-
terior da edificação ou área de risco;

 XXVIII - Norma Técnica do Corpo de Bombeiros Militar 
do Maranhão - NT/CBMMA: o documento técnico elaborado pelo 
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão que normatiza procedi-
mentos administrativos, bem como medidas de segurança contra in-
cêndios e emergências nas edificações e áreas de risco;

 XXIX - notificação: o meio de comunicação formal entre 
o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão e o proprietário ou res-
ponsável pela edificação ou área de risco, para fins de correção de 
irregularidades ou adoção de providências diversas;

 XXX - ocupação: a atividade ou uso de uma edificação;

 XXXI - ocupação mista: a edificação ou área de risco onde 
se verifica mais de um tipo de ocupação;

 XXXII - ocupação predominante: a atividade ou uso princi-
pal exercido na edificação ou área de risco;



14 SEGUNDA-FEIRA, 21 - DEZEMBRO - 2020   D.O. PODER EXECUTIVO

 XXXIII - ocupação subsidiária: a atividade ou uso de apoio 
ou suporte, vinculada à atividade ou uso principal, em edificação ou 
área de risco;

 XXXIV - operação sazonal: o conjunto de ações realizadas 
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão em determinados pe-
ríodos, atendendo a situações de risco específicas;

 XXXV - ordem de fiscalização: o documento expedido 
pelo Serviço de Atividade Técnica determinando a fiscalização a ser 
realizada pelos órgãos ou agentes subordinados funcionalmente, po-
dendo abranger área de risco ou edificação;

 XXXVI - Parecer Técnico: a avaliação ou relatório emitido 
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão em decorrência de 
questionamentos ou assuntos específicos da regulamentação de segu-
rança contra incêndios e emergências;

 XXXVII - pavimento: o plano de piso do andar de uma 
edificação ou área de risco;

 XXXVIII - perícia de incêndio: a apuração das causas, 
desenvolvimento e consequências dos incêndios atendidos pelo Cor-
po de Bombeiros Militar, mediante exame técnico das edificações, 
materiais e equipamentos, no local ou em laboratório especializado, 
visando o aprimoramento técnico da segurança contra incêndios e 
emergências, bem como da atividade operacional;

 XXXIX - processo de segurança contra incêndio: o proces-
so de regularização das edificações e áreas de risco para emissão da 
Certificação do CBMMA;

 XL - processo infracional: o processo de fiscalização do 
CBMMA que resulta na autuação do infrator, sendo-lhe assegurado o 
exercício do contraditório e da ampla defesa;

 XLI - projeto de segurança contra incêndio: a documen-
tação que contém os elementos formais exigidos pelo CBMMA na 
apresentação das medidas de segurança contra incêndio de uma edifi-
cação e áreas de risco, que deve ser submetida à avaliação do Serviço 
de Atividades Técnicas;

 XLII - reforma: as alterações nas edificações e áreas de ris-
co sem aumento de área construída e sem alteração da ocupação;

 XLIII - responsável pela obra: a pessoa física ou jurídica 
responsável pela instalação das medidas de segurança contra incên-
dio, na construção ou reforma de uma edificação ou área de risco;

 XLIV - responsável pelo uso: a pessoa física ou jurídica 
responsável pelo uso ou ocupação da edificação ou área de risco;

 XLV - responsável técnico: o profissional legalmente habi-
litado a elaborar projetos, obras ou executar atividades relacionadas à 
segurança contra incêndios e emergências;

 XLVI - risco específico: a situação que proporciona uma 
probabilidade maior de perigo à edificação, tal como: caldeira, casa 
de máquinas, incinerador, central de gás combustível, transformador, 
fonte de ignição e outros;

 XLVII - segurança contra incêndios e emergências: o con-
junto de ações, medidas de proteção ativa e passiva, além dos recur-
sos internos e externos à edificação e áreas de risco, que permitem 
controlar a situação de incêndio, a evacuação segura de pessoas e 
garantem o acesso das equipes de salvamento e socorro ao local;

 XLVIII - subsolo: o pavimento situado abaixo do perfil do 
terreno. Não será considerado subsolo o pavimento que possuir venti-
lação natural para o exterior, com área total superior a 0,006 m² para 
cada metro cúbico de ar do compartimento e tiver sua laje de cobertu-
ra acima de 1,20 m do perfil do terreno;

 XLIX - Termo de Autorização para Adequação do Corpo de 
Bombeiros Militar do Maranhão - TAACBM: o documento emitido 
pelo CBMMA certificando que, após aprovação de cronograma físico 
para ajustamento das medidas de segurança contra incêndio, a edifi-
cação ou área de risco poderá manter as atividades por atender nível 
mínimo de segurança de acordo com as exigências deste Regulamento;

 L - vistoria técnica de fiscalização: a vistoria pela qual o 
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão verifica, a qualquer momen-
to, se a edificação ou área de risco atende os termos da legislação vigente;

 LI - vistoria técnica de regularização: vistoria pela qual o 
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão verifica, mediante solici-
tação do proprietário, responsável pelo uso ou responsável técnico, 
se as medidas de segurança contra incêndios e emergências foram 
atendidas nos termos da legislação vigente.

CAPÍTULO III
DA APLICAÇÃO

 Art. 4º  As medidas de segurança contra incêndios e emer-
gências previstas neste Regulamento se aplicam às edificações e áreas 
de risco em todo o território estadual, devendo ser observadas, em 
especial, por ocasião da:

 I - construção de uma edificação ou área de risco;

 II - reforma de uma edificação que implique alteração de leiaute;

 III - mudança de ocupação ou uso;

 IV - ampliação de área construída;

 V - aumento na altura da edificação; 

 VI - regularização das edificações ou áreas de risco.

 § 1º Estão excluídas das exigências deste Regulamento:
 
 I - edificações de uso residencial exclusivamente unifamiliares;

 II - residência exclusivamente unifamiliar, localizada no 
pavimento superior;

 III - edificações de ocupação mista, com até dois 
pavimentos, que possuam acesso independente para a via pública e 
não possuam interligação entre as ocupações.

 § 2º  Havendo isolamento de risco entre as edificações, as 
medidas de segurança contra incêndios e emergências podem ser de-
finidas em razão de cada uma delas, observando-se suas exigências 
quanto à área e à altura. 

 § 3º  O dimensionamento das medidas de segurança contra 
incêndios e emergências será realizado em razão de cada ocupação, 
atendendo às exigências contidas em instruções técnicas específicas.
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 § 4º  Para a determinação das medidas de segurança contra 
incêndios e emergências definidas em Norma Técnica, a serem 
aplicadas nas edificações em que se verifique ocupação mista, devem 
ser observadas as seguintes condições:

 I - adotam-se as medidas de segurança contra incêndios e 
emergências de maior rigor para toda a edificação, observando-se a 
área e a altura total da edificação;

 II - o dimensionamento das medidas de segurança contra in-
cêndios e emergências poderá ser determinado em razão de cada ocupa-
ção, conforme as exigências contidas em normas técnicas específicas;

 III - nas edificações térreas, havendo compartimentação en-
tre as ocupações, as medidas de segurança contra incêndios e emer-
gências poderão ser determinadas em função de cada ocupação.

 § 5º  Não se caracteriza como ocupação mista a edificação 
onde haja uma ocupação predominante, juntamente com subsidiárias, 
desde que a área desta não ultrapasse o limite de 750 m² ou de 10% 
da área total da edificação. Neste caso aplicam-se as exigências da 
ocupação predominante.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

 Art. 5º  Compete ao Corpo de Bombeiros Militares do Es-
tado do Maranhão o estudo, a análise, o planejamento e a elaboração 
das normas que disciplinam a segurança contra incêndios e emergên-
cias e a fiscalização do seu cumprimento, bem como a promoção de 
programas de educação pública nesse campo, na forma do disposto na 
legislação vigente.

 Art. 6º  Cabe ainda ao Corpo de Bombeiros Militar do Ma-
ranhão verificar a funcionalidade dos sistemas nas vistorias técnicas 
de regularização ou de fiscalização, por meio de seus militares, de 
forma visual e por amostragem, das medidas de segurança contra in-
cêndios e emergências previstas para as edificações e áreas de risco, 
não se responsabilizando pela instalação, comissionamento, inspe-
ção, ensaio, manutenção ou utilização indevida.

 Art. 7º  Compete ao responsável técnico o dimensionamen-
to das medidas de segurança contra incêndios e emergências, bem 
como sua correta instalação, conforme o disposto neste Regulamento 
e nas normas técnicas afins.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES

 Art. 8º  Nas edificações e áreas de risco é de inteira respon-
sabilidade do proprietário ou usuário, a qualquer título:

 I - utilizar a edificação ou área de risco de acordo com o uso 
para o qual foi projetada, nos termos da Certificação outorgada pelo 
Corpo de Bombeiros Militar;

 II - realizar manutenção e testes periódicos das medidas de 
segurança contra incêndio existentes no local, atendendo, para tanto, 
as disposições das normas técnicas específicas tomadas como refe-
rência nas instruções técnicas estabelecidas no regulamento, com a 
devida emissão de relatórios comprobatórios;

 III - efetuar, periodicamente, treinamento com os ocupantes 
do local, bem como manter atualizada a equipe de brigadistas e os 
planos de emergência, quando exigidos; 

 IV - providenciar a adequação da edificação e das áreas de risco às 
exigências estabelecidas, nas condições do art. 4º deste Regulamento.

CAPÍTULO VI
DO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

E EMERGÊNCIAS

 Art. 9º  O Serviço de Segurança Contra Incêndios e Emer-
gências é constituído pelo conjunto de Organizações Bombeiros Mi-
litar que têm por finalidade desenvolver as atividades relacionadas à 
prevenção e proteção contra incêndios e emergências nas edificações 
e áreas de risco, observando-se o cumprimento das exigências estabe-
lecidas na legislação vigente.

 Art. 10.  Aos órgãos do Serviço de Segurança Contra In-
cêndios e Emergências compete:

 I - realizar investigações em casos de incêndios e explo-
sões, respeitadas as atribuições e competências de outros órgãos;

 II - estabelecer normas complementares e as respectivas 
revisões por necessidade de melhoria de serviço, regulamentando as 
medidas de segurança contra incêndios e emergências, para a efetiva 
execução dos objetivos previstos neste Regulamento;

 III - habilitar os militares que atuam no Serviço de Seguran-
ça Contra Incêndios e Emergências;

 IV - planejar, coordenar e executar as atividades de análise 
de projetos, vistoria de regularização e fiscalização das edificações e 
áreas de risco concernentes ao Serviço de Segurança Contra Incên-
dios e Emergências;

 V - expedir, anular, cassar ou revogar certificações do Cor-
po de Bombeiros Militar;

 VI - embargar ou interditar edificações ou áreas de risco;

 VII - notificar o proprietário ou responsável pelo uso da 
edificação e áreas de risco para correção de irregularidades ou adoção 
de providências correlatas;

 VIII - orientar, notificar, autuar e sancionar o proprietário 
ou responsável pelo uso da edificação e área de risco em caso de falta 
de regularização;

 IX - emitir Consultas Técnicas;

 X - emitir Pareceres Técnicos;

 XI - credenciar as escolas e empresas de formação de bom-
beiros civis, respeitada a legislação federal;

 XII - credenciar empresas prestadoras de serviço de brigada 
profissional;

 XIII - credenciar bombeiros civis, respeitada a legislação federal;

 XIV - credenciar empresas instaladoras, conservadoras e 
revendedoras de materiais de segurança contra incêndio;

 XV - cadastrar os responsáveis técnicos que atuam nos proces-
sos de regularização das edificações e áreas de risco junto ao CBMMA;

 XVI - fiscalizar as edificações e áreas de risco com o obje-
tivo de verificar sua conformidade com este Regulamento.
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CAPÍTULO VII
DO PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 

E EMERGÊNCIAS

 Art. 11.  O Processo de Segurança Contra Incêndio e Emer-
gências consiste no conjunto de procedimentos e atos, definidos neste 
Regulamento, que tem por finalidade o licenciamento de edificações 
ou áreas de risco.

 Art. 12.  A certificação do Corpo de Bombeiros Militar do 
Maranhão será emitida para as edificações e as áreas de risco que 
estiverem com suas medidas de segurança contra incêndios e emer-
gências executadas de acordo com o processo aprovado e com a le-
gislação pertinente.

 Parágrafo único.  A certificação do Corpo de Bombeiros 
Militar do Maranhão terá prazo de validade predeterminado em Nor-
ma Técnica.

 Art. 13.  A certificação do Corpo de Bombeiros Militar do 
Maranhão para edificações de baixo e médio potencial de risco à vida, 
patrimônio e meio ambiente será regulada conforme Norma Técnica 
específica, priorizando a simplificação dos procedimentos.

 Parágrafo único.  Se, após a emissão da certificação do 
Corpo de Bombeiros Militar, forem constatadas irregularidades, os 
órgãos do Serviço de Segurança Contra Incêndios e Emergências, ini-
ciarão, de ofício, processo administrativo para sua cassação.

 Art. 14.  O Termo de Autorização para Adequação será 
emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, excepcio-
nalmente, para edificações ou áreas de risco que necessitem de prazo 
para ajustamento das medidas de segurança contra incêndios e emer-
gências, mediante avaliação do risco, das medidas compensatórias e 
do cronograma físico de obras da respectiva adequação por parte de 
uma Comissão Técnica.

 Art. 15.  Os casos que necessitem de soluções técnicas di-
versas daquelas previstas neste Regulamento serão objeto de análise 
por uma Comissão Técnica.

CAPÍTULO VIII
DA ALTURA E ÁREA DAS EDIFICAÇÕES

 Art. 16.  Para fins de aplicação deste Regulamento, na 
mensuração da altura da edificação, não serão considerados:

 I - subsolos destinados a estacionamento de veículos, vesti-
ários, instalações sanitárias e áreas técnicas sem aproveitamento para 
quaisquer atividades ou permanência de pessoas;

 II - pavimentos superiores destinados, exclusivamente, a áti-
cos, casas de máquinas, barriletes, reservatórios de água e assemelhados;

 III - mezaninos cuja área não ultrapasse 1/3 (um terço) da área 
do pavimento onde se situa limitando-se a área do mezanino a 250m²;

 IV - o pavimento superior da unidade dúplex ou triplex do 
último piso de edificação de uso residencial multifamiliar.

 Art. 17.  Para implementação das medidas de segurança 
contra incêndio, a altura a ser considerada é a definida na alínea “a” 
do inciso I do art. 3º, combinada com o art. 16, deste Regulamento.

 Parágrafo único.  Para o dimensionamento das saídas de 
emergência, as alturas serão consideradas de forma independente, 
conforme a alínea “b” do inciso I do art. 3º, combinada com o art. 16, 
deste Regulamento.

 Art. 18.  Para fins de aplicação deste Regulamento, no cál-
culo da área a ser protegida com as medidas de segurança contra in-
cêndios e emergências, não serão computados:

 I - telheiros, com laterais abertas, destinados à proteção de 
utensílios, caixas d’água, tanques e outras instalações, desde que não 
tenham área superior a 10 m²;

 II - platibandas e beirais de telhado com até 3 m de projeção;
 
 III - passagens cobertas, com largura máxima de 3 m, com la-
terais abertas, destinadas apenas à circulação de pessoas ou mercadorias;

 IV - cobertura de bombas de combustíveis e de praças de 
pedágio, desde que não seja utilizada para outros fins e seja aberta 
lateralmente em pelo menos 50% (cinquenta por cento) do perímetro;

 V - reservatórios de água;

 VI - piscinas, banheiros, vestiários e assemelhados, no to-
cante a sistemas hidráulicos, alarme de incêndio e compartimentação.

CAPÍTULO IX
DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E 

EMERGÊNCIAS

 Art. 19. Para efeito de determinação das medidas de segu-
rança contra incêndios e emergências em edificações e áreas de risco, 
deverão ser levados em consideração os seguintes parâmetros:

 I - a ocupação ou uso;

 II - a altura;

 III - a carga de incêndio;

 IV - a área construída;

 V - a capacidade de lotação; 

 VI - os riscos específicos.

 Art. 20.  Constituem medidas de segurança contra incên-
dios e emergências das edificações e áreas de risco:

 I - acesso de viatura às edificações e áreas de risco;

 II - isolamento de risco;

 III - segurança estrutural contra incêndio (resistência ao 
fogo dos elementos de construção);

 IV - compartimentação;

 V - controle de materiais de acabamento e de revestimento;

 VI - saídas de emergência;

 VII - elevador de emergência;

 VIII - controle de fumaça;
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 IX - gerenciamento de risco de incêndio, incluindo o plano 
de emergência;

 X - brigada de incêndio;

 XI - iluminação de emergência;

 XII - detecção automática de incêndio;

 XIII - alarme de incêndio;

 XIV - sinalização de emergência;

 XV - extintores;

 XVI - hidrantes e mangotinhos;

 XVII - chuveiros automáticos;

 XVIII - sistema de resfriamento;

 XIX - sistema de espuma;

 XX - sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono (CO²)

 XXI - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 
(SPDA);

 XXII - controle de fontes de ignição (sistema elétrico, sol-
das, chamas, aquecedores etc.).

 § 1º  As medidas de segurança a serem adotadas para cada 
tipo de ocupação serão definidas nas tabelas específicas da Norma 
Técnica de Procedimentos Administrativos e Medidas de Segurança.

 § 2º  Para a execução e implantação das medidas de 
segurança contra incêndios e emergências deverão ser atendidas as 
respectivas Normas Técnicas.

 § 3º  Poderão ser adotadas outras medidas de segurança 
contra incêndios e emergências não classificadas no presente artigo, 
desde que devidamente reconhecidas pelo Corpo de Bombeiros Mili-
tar, através de avaliação de Comissão Técnica.

 § 4º O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão poderá 
solicitar testes ou exigir documentos relativos aos materiais, serviços 
e equipamentos voltados à segurança contra incêndios e emergências 
das edificações e áreas de risco, observado o princípio da proporcio-
nalidade.

 § 5º  A exigência do Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas (SPDA) será conforme a Norma Técnica de Procedi-
mentos Administrativos e Medidas de Segurança.

 § 6º  As edificações e áreas de risco deverão ter suas 
instalações elétricas executadas de acordo com as prescrições das 
normas brasileiras oficiais e das normas das concessionárias dos 
serviços locais de energia elétrica.

 Art. 21.  O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão po-
derá exigir a certificação ou outro mecanismo de avaliação da confor-
midade dos produtos e serviços voltados à segurança contra incêndio 
das edificações e áreas de risco, por meio de organismos de certifi-
cação acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia - INMETRO, comprovando o atendimento às normas 
técnicas nacionais.

 § 1º  A exigência de certificação de produtos e serviços 
de segurança contra incêndio ocorrerá de forma gradativa, de acordo 
com ato normativo a ser expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar 
do Maranhão, respeitando o desenvolvimento da conjuntura nacional 
com a existência de organismos de certificação e laboratórios de en-
saio nacionais acreditados pelo INMETRO.

 § 2º  Poderão ser aceitos produtos e serviços certificados 
com base em normas técnicas e organismos de avaliação da confor-
midade internacionalmente reconhecidos.

CAPÍTULO X
DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CON-

TRA INCÊNDIOS E EMERGÊNCIAS

 Art. 22.  Na implementação das medidas de segurança con-
tra incêndios e emergências, as edificações e áreas de risco deverão 
atender às exigências contidas neste capítulo e na Norma Técnica de 
Procedimentos Administrativos e Medidas de Segurança.

 § 1º  Consideram-se obrigatórias as medidas de segurança 
contra incêndio e emergências assinaladas com “X” nas tabelas de 
exigências, de acordo com a classificação das edificações e das áreas 
de risco, devendo ser observadas as ressalvas, em notas transcritas 
logo abaixo das referidas tabelas.
 
 § 2º  Cada medida de segurança contra incêndios e emer-
gências, constante nas tabelas da Norma Técnica de Procedimentos 
Administrativos e Medidas de Segurança, deverá obedecer aos parâ-
metros estabelecidos na Norma Técnica respectiva.

 § 3º  Os riscos específicos, não abrangidos pelas exigências 
contidas nas tabelas da Norma Técnica de Procedimentos Adminis-
trativos e Medidas de Segurança, deverão atender às respectivas Nor-
mas Técnicas.

 § 4º  As ocupações não constantes na tabela de classificação 
e as que não possuam exigências em tabelas específicas deverão ser 
analisadas individualmente pelo Serviço de Atividades Técnicas.

 § 5º  Serão analisadas por Comissão Técnica as edificações 
com as características abaixo descritas:

 I - comércio de explosivos (Divisão L-1) com área superior 
a 100m² (cem metros quadrados); e

 II - indústrias e depósitos de explosivos (Divisão L-2 e L-3).

 Art. 23.  Os pavimentos de edificações e áreas de risco 
ocupados deverão possuir aberturas para o exterior, como janelas ou 
painéis de vidro, ou controle de fumaça, dimensionados conforme o 
disposto em norma técnica específica.

 Art. 24.  Os subsolos das edificações que possuírem ocu-
pações distintas de estacionamento de veículos deverão atender também ao 
disposto na tabela da norma técnica de procedimentos administrativos.

 Art. 25.  As áreas descobertas destinadas ao armazenamen-
to de materiais sólidos combustíveis, independente do uso da edi-
ficação, são consideradas áreas de risco, devendo tais materiais ser 
fracionados em lotes, mantidos afastados dos limites da propriedade, 
possuir corredores internos que proporcionem o fracionamento do 
risco, de forma a dificultar a propagação do fogo e facilitar as opera-
ções de combate a incêndio, conforme exigências deste Regulamento.
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CAPÍTULO XI
DAS INSTALAÇÕES TEMPORÁRIAS

 Art. 26.  As instalações temporárias com área delimitada 
deverão possuir controle de acesso de público, e ser regularizadas 
junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, antes do início 
do evento, observados os prazos estabelecidos em Norma Técnica 
específica.

 Art. 27.  As instalações temporárias sem delimitação de 
área e com acesso ao público deverão ser regularizadas junto ao Cor-
po de Bombeiros Militar do Maranhão, antes do início do evento, 
observados os prazos estabelecidos em Norma Técnica específica.

 Art. 28.  As instalações temporárias situadas no interior de 
edificação permanente deverão possuir controle próprio de acesso de 
público, sendo obrigatória, ainda, a regularização prévia da edifica-
ção permanente. 

CAPÍTULO XII
DO TRATAMENTO ÀS MICROEMPRESAS, ÀS EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE E AOS MICROEMPREENDEDORES 

INDIVIDUAIS

 Art. 29.  As microempresas, as empresas de pequeno por-
te e os microempreendedores individuais, nos termos das legislações 
pertinentes, terão tratamento simplificado para regularização das edi-
ficações, visando à celeridade no licenciamento.

 Parágrafo único.  Os procedimentos para regularização 
dessas empresas junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão 
serão previstos em normas específicas.

 Art. 30.  A fiscalização em microempresas, empresas de 
pequeno porte e microempreendedores individuais, no que se refere 
à segurança contra incêndios e emergências, deverá ser prioritaria-
mente orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza, 
comportar grau de risco compatível com esse procedimento.

 Art. 31.  O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão po-
derá, a qualquer tempo, proceder à verificação das informações e dos 
documentos prestados, inclusive por meio de fiscalização e de solici-
tação de documentos, sob pena de cassação da certificação, indepen-
dentemente das responsabilidades civis e penais cabíveis.

CAPÍTULO XIII
DA FISCALIZAÇÃO

 Art. 32.  A fiscalização das edificações e áreas de risco, por 
meio de vistorias técnicas, realizadas com o objetivo de verificar o 
cumprimento das medidas de segurança contra incêndios e emergên-
cias, ou a conformidade da edificação nos termos deste regulamento, 
poderá ser realizada mediante:

 I - solicitação do proprietário, responsável pelo uso, res-
ponsável técnico ou qualquer outro requerente com procuração assi-
nada pelo proprietário;

 II - ex officio pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão.

 § 1º  Os demais procedimentos para fiscalização serão 
regulados mediante norma técnica específica.

 § 2º  No exercício da fiscalização, o Corpo de Bombeiros 
Militar do Maranhão possuirá a prerrogativa de adentrar ao local, 
obter relatórios ou informações verbais sobre a edificação, estrutura, 
processos, equipamentos, materiais e sobre o gerenciamento da segu-
rança contra incêndio e emergências.

 § 3º  A fiscalização não poderá interromper as atividades 
inerentes ao estabelecimento, não sendo considerada interrupção a 
verificação das medidas de segurança contra incêndios e emergências 
durante o horário normal de seu funcionamento.

CAPÍTULO XIV
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Seção I
Das Penalidades

 Art. 33.  A inobservância à legislação vigente constitui in-
fração passível de penalidades, conforme tipificações e critérios cons-
tantes dos Anexos B e C.

 Art. 34.  Constatadas irregularidades, serão aplicadas as 
sanções administrativas cabíveis, previstas em portaria emitida pelo 
Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Maranhão, entre as que seguem:

 I - advertência;

 II - multa;

 III - interdição; 

 IV - embargo.

 § 1º  As multas serão aplicadas em conformidade com a 
gravidade das infrações estabelecidas no Anexo B deste Regulamento.

 § 2º  A pena de multa poderá ser cumulada com as demais 
sanções.

 § 3º  As multas aplicadas serão recolhidas por meio de 
Documento de Arrecadação de Receita Estadual, e calculadas confor-
me anexo.

 Art. 35.  A aplicação das sanções administrativas não isen-
ta o responsável pela edificação do cumprimento das exigências elen-
cadas em notificação.

 Parágrafo único.  Uma vez aplicada mais de uma sanção, 
estas serão consideradas independentes entre si.

Seção II
Dos Procedimentos de Aplicação

 Art. 36.  O Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ma-
ranhão, no ato da fiscalização, quando constatadas as irregularidades, 
deverá expedir notificações circunstanciadas.

 Art. 37.  Decorrido o prazo estabelecido na notificação e 
não havendo o cumprimento das exigências expedidas, será iniciado o pro-
cesso para aplicação da sanção, observado o princípio do contraditório.

 § 1º  As sanções de interdição ou embargo serão imediatamen-
te exigíveis, caso caracterizado risco de dano irreparável ou grave.

 § 2º  O pagamento de multa não isenta o responsável do 
cumprimento das exigências e demais sanções nas esferas cível e penal.

 Art. 38.  Caberá recurso na esfera administrativa, no âm-
bito do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Maranhão, contra 
a aplicação de qualquer das penalidades administrativas previstas na 
legislação vigente.
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CAPÍTULO XV
DO CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS 

PRESTADORAS DE SERVIÇO E FORMADORAS E DOS 
PROFISSIONAIS BOMBEIROS CIVIS, BRIGADISTAS

E GUARDA VIDAS

 Art. 39   As empresas formadoras de bombeiro civil, bri-
gada de incêndio e guarda vidas, e os respectivos centros e campos 
de treinamentos e seus instrutores e avaliadores, deverão estar cadas-
trados e credenciados junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Mara-
nhão, com periodicidade anual, devendo este fiscalizar as condições 
de funcionamento.

 § 1º  O cadastramento e credenciamento das empresas de 
que trata o caput deste artigo é específico para cada endereço, in-
transferível, temporário e renovável, sendo atribuído exclusivamente 
para pessoa jurídica, devendo cada unidade atender integralmente aos 
requisitos estabelecidos em Norma Técnica do Corpo de Bombeiros 
Militar do Maranhão.

 § 2º  As empresas prestadoras de serviço de bombeiro civil, 
brigada de incêndio e guarda vidas também observarão as disposições 
previstas no caput e §1º deste artigo, conforme estabelecido em 
Norma Técnica do Corpo de Bombeiros.

 § 3º  O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão creden-
ciará as empresas que possuírem estrutura física e de ensino adequa-
das e comprovarem corpo docente com capacitação técnica conforme 
previsto na legislação específica.

 Art. 40.  Os profissionais bombeiros civis, brigadistas de 
incêndio e guarda vidas deverão estar credenciados e cadastrados jun-
to ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão para o exercício de 
suas atividades, com periodicidade anual, sem cobrança de qualquer taxa.

 § 1º  Os uniformes dos profissionais citados no caput deste 
artigo não podem se confundir com aqueles usados pelo Corpo de 
Bombeiros Militar, devendo ser aprovados por Comissão Técnica de-
signada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão.

 § 2º  O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão editará 
Norma Técnica dispondo sobre o previsto no caput e § 1º deste artigo.

CAPÍTULO XVI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 Art. 41.  Os procedimentos administrativos complemen-
tares ao processo de regularização, ao exercício da fiscalização e de-
mais, deverão ser regulamentados por meio de ato normativo expedi-
dos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão.

 Art. 42.  Cabe ao Corpo de Bombeiros Militar do Mara-
nhão, por meio do Serviço de Atividades Técnicas, estudar, analisar, 
planejar e estabelecer normas complementares para a efetiva execu-
ção da segurança contra incêndios e emergências, e a fiscalização do 
seu cumprimento.

 Art. 43.  Sem prejuízo do disposto nesta Lei, fica o Corpo 
de Bombeiros autorizado a adotar outras medidas essenciais à garan-
tia da Segurança Contra Incêndios das edificações e áreas de risco, 
observados os princípios da motivação e da proporcionalidade.

 Art. 44.  Nos logradouros públicos, a instalação e a ma-
nutenção de hidrantes competem ao Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Maranhão - CBMMA.

 § 1º  Para cumprimento do disposto no caput deste artigo, 
o Corpo de Bombeiros Militar contará com o auxílio do órgão ou 
entidade responsável pelo sistema de abastecimento de água da loca-
lidade onde será instalado o hidratante, mediante convênio.

 § 2º  Visando garantir as condições técnicas imprescindíveis 
ao bom funcionamento de hidrantes, bem como ao funcionamento 
das viaturas destinadas ao atendimento da população em caso de in-
cêndios, o Corpo de Bombeiros Militar terá acesso aos equipamentos 
das empresas ou entidades concessionárias de abastecimento de água 
quando necessário para o cumprimento de suas atividades de combate 
a incêndios.

 Art. 45.  As edificações e áreas de risco existentes na data 
da publicação deste Regulamento deverão ser adaptadas, quando pos-
sível, conforme exigências previstas em tabela da norma técnica de 
procedimentos administrativos, e em norma técnica específica sobre 
a matéria.

 Art. 46.  O Corpo de Bombeiros Militar, durante o atendi-
mento a sinistros, e havendo real necessidade, poderá utilizar da água 
armazenada em reservatórios privativos de edificações particulares 
ou públicas.

 § 1º  O Corpo de Bombeiros Militar deverá encaminhar 
relatórios de consumo da água utilizada ao responsável e/ou 
proprietário da edificação de onde foi retirada e à empresa ou órgão 
responsável pelo abastecimento de água no Município.

 § 2º  O órgão ou a empresa concessionária de serviços 
públicos de abastecimento de água no Município adotará os meios 
necessários ao não lançamento do volume d’água consumido pelas 
guarnições de Bombeiros Militares na nota fiscal relativa a consumo 
de água das edificações particulares ou públicas.

 Art. 47.  Fica alterada a Tabela “E” da Lei nº 7.799, de 19 
de dezembro de 2002, na forma do Anexo “A”.

 Art. 48.  Revoga-se a Lei nº 6.546, de 29 de dezembro de 
1995, e todas as demais disposições contrárias.

 Art. 49.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a 
façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssi-
mo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e 
correr.

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA 
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil
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ANEXO “A”

ALTERAÇÃO DA TABELA “E” DA LEI Nº 7.799 DE 19/12/2002 PARA INCLUIR HIPÓTESES RELATIVAS AO CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO VALOR VALOR (R$)

1) Taxa para emissão de Certificado de Aprovação (CA) e Certificado de Aprova-
ção Vinculado (CAV):

148.06 a) edificações de até 750 m² de ATC e até 12m de altura 276,10

148.07  b) edificações com mais de 750 m² de ATC e/ou mais de 12m de altura 26,71 x 0,02 x ATEd (m²)

2) Taxa para emissão de renovação do Certificado de Aprovação (CA) e Certificado 
de Aprovação Vinculado (CAV):

148.08  a) edificações de até 750 m² de ATC e até 12m de altura 138,05

148.09  b) edificações com mais de 750 m² de ATC e/ou mais de 12m de altura 26,71 x 0,008 x ATEd (m²)

3) Taxa para emissão de Certificado de Aprovação de Projeto

148.10  a) edificações de até 750 m² de ATC e até 12m de altura 276,10

148.11 b) edificações com mais de 750 m² de ATC e/ou mais de 12m de altura 26,71 x 0,02 x ATEd (m²)

4) Taxa de Credenciamento Anual

148.12 a) instaladoras, conservadoras e revendedoras 1.380,61

148.13  b) empresas de treinamento e formação de brigadistas e bombeiros civis 828,30

148.14  c) empresas de projeto de segurança contra incêndio 276,10

148.18 5) Taxa para emissão de Certificado de Aprovação para Evento Temporário (CAET): 27,61 x 0,004 x AETemp (m²)  x nº de dias

148.19 6) Taxa para Laudo de Perícia de Incêndio (LPI): 27,61 por folha

7) Taxa para Termo de Autorização para Adequação do CBMMA (TAACBM):

148.20 a) edificações de até 750 m² de ATC e até 12m de altura 276,10

148.21 b) edificações com mais de 750 m² de ATC e/ou mais de 12m de altura 26,71 x 0,02 x ATEd (m²)

148.22 8) Taxa para Termo de Responsabilidade para Queima de Fogos (TRQF): 276,10

ATEd: Área Total da Edificação.
AETemp: Área do Evento Temporário.
Nota 1: Para edificações com área de risco descoberta, considera-se o somatório das áreas de risco e das edificações como área total da edificação 

ANEXO “B”

INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIOS E EMERGÊNCIAS

O não cumprimento do Regulamento de Segurança contra In-
cêndios e Emergências deve ser enquadrado nas infrações abaixo 
descritas, considerando:

a) Deficiente: o sistema ou medida de segurança contra incêndios e 
emergências que está instalado no todo ou em parte na edificação, e 
que pode ser utilizado, porém não atende totalmente as especificações 
das Instruções Técnicas e normas afins.

b) Inoperante: o sistema ou medida de segurança contra incêndios 
e emergências que está instalado na edificação, porém não funciona.

c) Inexistente: o sistema ou medida de segurança contra incêndios e 
emergências que não está instalado na edificação.

d) Para a definição da infração deve ser considerada a tipificação mais 
específica para a irregularidade.

GRUPO I - INFRAÇÕES LEVES
1. Acesso de viatura deficiente quanto à localização ou às dimensões.

2. Isolamento de risco deficiente.
3. Resistência ao fogo dos elementos de construção deficiente.
4. Compartimentação deficiente.
5. Controle de material de acabamento e de revestimento deficiente.
6. Saída de emergência deficiente.
7. Elevador de emergência deficiente.
8. Sistema de pressurização da escada deficiente.
9. Sistema de controle de fumaça deficiente.
10. Plano de emergência deficiente.
11. Brigada de incêndio ou bombeiro civil deficiente.

12. Bombeiro civil não credenciado junto ao Corpo de Bombeiros 
Militar.

13. Sistema de iluminação de emergência deficiente.
14. Sistema de detecção de incêndio deficiente.
15. Sistema de alarme de incêndio deficiente.
16. Sinalização de emergência deficiente.
17. Sistema de extintores de incêndio deficiente.
18. Sistema de hidrantes ou mangotinhos deficiente.
19. Sistema de chuveiros automáticos deficiente.
20. Sistema de resfriamento deficiente.
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21. Sistema de proteção por espuma deficiente.
22. Sistema fixo de gases para combate a incêndio deficiente.
23. Instalações elétricas prediais em desconformidade com a legislação.
24. Documentação em desconformidade com a legislação.
25. Certificação do Corpo de Bombeiros Militar não afixada em lo-
cal visível ao público.

GRUPO II - INFRAÇÕES MÉDIAS
1. Elemento automatizado de compartimentação inoperante.
2. Saída de emergência inoperante.
3. Elevador de emergência inoperante.
4. Sistema de pressurização da escada inoperante.
5. Sistema de controle de fumaça inoperante.
6. Brigada de incêndio ou bombeiro civil reprovado na avaliação 
de desempenho.
7. Sistema de iluminação de emergência inoperante.
8. Sistema de detecção de incêndio inoperante.
9. Sistema de alarme de incêndio inoperante.
10. Sistema de extintores de incêndio inoperante.
11. Sistema de hidrantes ou mangotinhos inoperante.
12. Sistema de chuveiros automáticos inoperante.
13. Sistema de resfriamento inoperante.
14. Sistema de proteção por espuma inoperante.
15. Sistema fixo de gases para combate a incêndio inoperante.
16. Armazenamento de líquidos inflamáveis em desconformidade 
com a legislação.
17. Armazenamento e utilização de gás liquefeito de petróleo (GLP) 
em desconformidade com a legislação.
18. Armazenamento e utilização de gás natural (GN) em desconfor-
midade com a legislação.
19. Materiais ou equipamentos de sistemas de segurança contra in-
cêndios e emergências sem certificação, quando exigida.
20. Deixar de atualizar o Projeto Técnico em decorrência de mu-
dança de altura, de área ou de categoria de divisão da ocupação da 
edificação ou área de risco, quando tais alterações não implicam em 
redimensionamento das medidas de segurança contra incêndios e 
emergências constantes nas Tabelas do Anexo “A” da norma técnica 
de procedimentos administrativos.

GRUPO III - INFRAÇÕES GRAVES
1. Acesso de viatura inexistente.
2. Isolamento de risco inexistente.
3. Resistência ao fogo dos elementos de construção inexistente.
4. Compartimentação inexistente.
5. Controle de material de acabamento e de revestimento inexistente.
6. Saída de emergência inexistente.
7. Elevador de emergência inexistente.
8. Sistema de pressurização da escada inexistente.
9. Sistema de controle de fumaça inexistente.
10. Plano de emergência inexistente.
11. Brigada de incêndio ou bombeiro civil inexistente.
12. Sistema de iluminação de emergência inexistente.

13. Sistema de detecção de incêndio inexistente.
14. Sistema de alarme de incêndio inexistente.
15. Sinalização de emergência inexistente.
16. Sistema de extintores de incêndio inexistente.
17. Sistema de hidrantes ou mangotinhos inexistente.
18. Sistema de chuveiros automáticos inexistente.
19. Sistema de resfriamento inexistente.
20. Sistema de proteção por espuma inexistente.
21. Sistema fixo de gases para combate a incêndio inexistente.
22. Sistema elétrico de alimentação dos equipamentos de segurança 
contra incêndios e emergências desprotegido contra a ação do fogo.
23. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas inexistente.
24. Armazenamento e utilização de produtos perigosos em descon-
formidade com a legislação.
25. Falta de cumprimento das medidas de segurança contra incên-
dios e emergências após encerramento da vigência do Termo de 
Autorização para Adequação do Corpo de Bombeiros Militares - 
TAACBM.
26. Deixar de atualizar o Projeto Técnico em decorrência de mu-
dança de leiaute, de altura, de área ou de categoria de divisão da 
ocupação da edificação ou área de risco, quando tais alterações im-
plicam em novas exigências ou redimensionamento das medidas de 
segurança contra incêndios e emergências constantes nas Tabelas 
do Anexo “A” da norma técnica de procedimentos administrativos.
27. Uso indevido de logomarca, brasão, insígnias, uniformes e de-
mais sinais ou símbolos idênticos ou semelhantes aos de uso priva-
tivo dos Corpos de Bombeiros Militares.

GRUPO IV - INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS
1. Realização de evento temporário sem a devida Licença do Corpo 
de Bombeiros Militar.
2. Armazenamento, comércio ou manipulação de explosivos em 
desconformidade
com a legislação.
3. Edificação ou área de risco sem Certificação do Corpo de Bom-
beiros Militar.
4. Local destinado à reunião de público com lotação acima do per-
mitido.
5. Local destinado à reunião de público com saída de emergência 
insuficiente, obstruída ou trancada.

ANEXO “C”
MÉTODO DE CÁLCULO DE MULTAS GERADAS POR IN-

FRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIOS E EMERGÊNCIAS

O valor da multa deve ser calculado por meio da relação entre o nú-
mero de infrações, que estão agrupadas no Anexo “B”, a classificação 
do risco previsto na Tabela 1 e a classificação da área total da edifica-
ção ou área de risco, prevista na Tabela 2, deste Anexo. Essa relação 
é expressa através da fórmula:

Multa (R$) = [(2,5 x I) +(3,5 x II) +(5 x III) + (7 x IV)] x R x K x UR

Onde:

I, II, III, IV: são a quantidade de infrações em cada grupo constante 
no Anexo “B”;
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R: fator de risco, conforme Tabela 1 deste Anexo;
K: fator de área, conforme Tabela 2 deste Anexo; e
VBBM: Valor Básico Bombeiro Militar.

Para a aplicação dos grupos constantes no Anexo “B”, é necessário 
anotar o número de infrações observadas, levando-se em considera-
ção que os grupos I, II e III comportam no máximo 04 (quatro) in-
frações e o Grupo IV comporta no máximo 02 (duas) infrações, que 
devem ser inseridas na fórmula. Portanto, os valores dos grupos I, II e 
III variam de 0 a 4 e o valor do Grupo IV varia de 0 a 2.

Devem ser inseridos na fórmula os fatores de risco constantes na Ta-
bela 1, considerando a ocupação predominante da edificação ou área 
de risco.

Devem ser inseridos na fórmula os fatores de área constantes na Tabe-
la 2, considerando a faixa de área total da edificação ou área de risco.

Deve ser inserido na fórmula a VBBM correspondente à data da infração.

O resultado da aplicação da fórmula corresponde ao valor expresso 
em Reais a ser autuado.

TABELA 1

Fator de risco (R)

Potencial de Risco Carga de Incêndio 
MJ/m²

Fator de risco
 (R)

Baixo Até 300 1,0
Médio Entre 300 e 1.200 1,1
Alto Acima de 1.200 1,2

Nota: Esta tabela relaciona a carga de incêndio com um fator de risco 
(R) a ser inserido na fórmula.

TABELA 2

Fator de área (K)

Área total da edificação 
(m²)

Fator de área
(K)

até 200 4
> 200 ≤ 500 8
> 500 ≤ 750 12
>750 ≤ 1.500 16

>1.500 ≤ 2.500 24
>2.500 ≤ 3.500 30
>3.500 ≤ 5.000 37
>5.000 ≤ 7.000 43
>7.000 ≤ 10.000 50
>10.000 ≤ 20.000 56
> 20.000 ≤ 30.000 63
> 30.000 ≤ 40.000 69
> 40.000 ≤ 50.000 76
> 50.000 ≤ 60.000 83
> 60.000 ≤ 80.000 89
> 80.000 ≤ 100.000 94

> 100.000 100

Nota: Esta tabela relaciona a faixa de área com um fator de área (K) 
a ser inserido na fórmula

LEI Nº 11.391, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

Institui, no Calendário Oficial de Eventos 
do Estado do Maranhão, o Dia Estadual de 
Conscientização, Prevenção e Combate à De-
pendência Tecnológica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Le-
gislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica instituído o Dia Estadual de Conscientização, 
Prevenção e Combate à Dependência Tecnológica, a ser comemora-
do, anualmente, no dia 22 de outubro.

Art. 2º  (Vetado).

I - (Vetado).

II - (Vetado).

Art. 3º  O Dia Estadual de Conscientização, Prevenção e 
Combate à Dependência Tecnológica não será considerado feriado civil.

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a 
façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo 
Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA 
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO 
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

LEI Nº 11.392, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020. 

Estabelece as diretrizes para o Pro-
grama Estadual Jovem Empreende-
dor Rural, no âmbito do Estado do 
Maranhão, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Le-
gislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  Ficam estabelecidas as diretrizes para o Programa 
Estadual Jovem Empreendedor Rural, fomentando e desenvolvendo 
a educação empreendedora ao jovem empreendedor rural, no âmbito 
do Estado do Maranhão.

Art. 2º  Os princípios para o fomento ao jovem empreen-
dedor rural serão:

I - a elevação da escolaridade do jovem empreendedor do 
campo;

II - a capacitação e formação do jovem empreendedor do 
campo mediante a difusão do conhecimento tecnológico e das inova-
ções voltadas para o meio rural;
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III - o desenvolvimento sustentável;

IV - o respeito às diversidades regionais e locais;

V - a cooperação entre as diferentes esferas do poder pú-
blico, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade, com 
fim específico de estimular as iniciativas do jovem empreendedor do 
campo;

VI - a promoção do acesso ao crédito rural do jovem em-
preendedor do campo.

Art. 3º  As diretrizes para o Programa Estadual Jovem Em-
preendedor Rural visam preparar os jovens para exercer papel estraté-
gico de agente do desenvolvimento rural e tem como objetivos:

I - fomentar a transformação de jovens em líderes empreen-
dedores, com sensibilidade para identificar oportunidades de desen-
volvimento profissional, familiar e do território onde estão inseridos;

II - potencializar a ação produtiva de jovens filhos de agri-
cultores familiares, combinando ações de formação, de assistência 
técnica e de acesso ao crédito;

III - estimular a elaboração de projetos produtivos, a serem 
desenvolvidos pelos jovens agricultores, como forma de viabilizar al-
ternativas de trabalho e renda;

IV - ampliar competências, conhecimentos e práticas que 
possibilitem a gestão empresarial eficiente do negócio agrícola, pro-
movendo o empreendedorismo, a liderança, o cooperativismo, o pla-
nejamento, o uso de técnicas produtivas, a comercialização, os negó-
cios rurais e a governança;

V - incentivar o desenvolvimento de competências rela-
cionadas a atividades não agrícolas com potencial para expansão no 
meio rural;

VI - estimular os jovens e suas famílias a estruturarem es-
tratégia de governança para a sucessão familiar;

VII - ampliar a compreensão sobre desenvolvimento rural 
sustentável, práticas agrícolas, culturas regionais, políticas públicas 
para a agricultura familiar, organização e gestão social;

VIII - incentivar o uso de conhecimentos tradicionais asso-
ciado às inovações tecnológicas e às ferramentas de gestão associati-
va das atividades rurais;

IX - despertar no jovem o interesse pelo negócio coopera-
tivo e destacar seus benefícios para competitividade dos produtos.

Art. 4º  O Estado do Maranhão atuará de forma coordena-
da, nos níveis estadual e municipal, para apoiar o jovem empreende-
dor do campo por meio de quatro eixos:

I - educação empreendedora, que visem ao estímulo ao 
ensino do empreendedorismo nas escolas rurais, escolas técnicas e 
universidades, com vistas à educação e à formação de jovens em-
preendedores do campo, por meio de iniciativas que despertem seu 
interesse e potencializem seu protagonismo nas atividades voltadas 
para o desenvolvimento do setor rural brasileiro;

II - capacitação técnica, proporcionando ao jovem o conhe-
cimento prático, de caráter não formal, necessário para a adequada 
condução da produção, da comercialização e da gestão econômico-
financeira do empreendimento rural;

III - (Vetado);

IV - difusão de tecnologias no meio rural.

Art. 5º  O Poder Executivo regulamentará e coordenará a 
execução e planejamento desta Lei, no que for necessário à sua apli-
cação.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a 
façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentís-
simo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir 
e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA 
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO 
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 36.417, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

Aprova o Calendário de Feriados e de 
Pontos Facultativos a ser observado pe-
los órgãos e entidades da Administração 
Pública Estadual, no exercício de 2021.

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 
da Constituição do Estado do Maranhão,

DECRETA

Art. 1º Fica estabelecido o Calendário de Feriados e de 
Pontos Facultativos a ser observado pelos órgãos e entidades da Ad-
ministração Pública Estadual, incluindo as Autarquias e Fundações 
Públicas, no exercício de 2021, como segue: 

I - 1º de janeiro, sexta-feira, Confraternização Universal, 
feriado nacional; 

II - 1º de abril, quinta-feira Santa, ponto facultativo; 

III - 02 de abril, sexta-feira da Paixão, feriado nacional; 

IV - 21 de abril, quarta-feira, Tiradentes, feriado nacional; 

V - 1º de maio, sábado, Dia do Trabalho, feriado nacional;

VI - 03 de junho, quinta-feira, Corpus Christi, ponto facultativo; 

 VII - 28 de julho, quarta-feira, Dia da Adesão do Maranhão 
à Independência do Brasil, Feriado Estadual; 

VIII – 6 de setembro, segunda-feira, ponto facultativo;

IX - 7 de setembro, terça-feira, Independência do Brasil, 
feriado nacional; 

X - 12 de outubro, segunda-feira, Nossa Senhora Aparecida, 
feriado nacional;

XI - 28 de outubro, domingo, Comemoração alusiva ao Dia 
do Servidor Público; 
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XII - 2 de novembro, terça-feira, Finados, feriado nacional; 

XIII - 15 de novembro, segunda-feira, Proclamação da Re-
pública, feriado nacional; 

XIV - 25 de dezembro, sábado, Natal, feriado nacional.

Art. 2º Os dirigentes das fundações de direito privado man-
tidas pelo Estado do Maranhão, das sociedades de economia mista e 
de suas subsidiárias poderão adotar o calendário referido no artigo 
anterior, mediante compensação nos dias de ponto facultativo, ob-
servada a legislação vigente, desde que sejam mantidos os serviços 
essenciais, especialmente aqueles que, por força de normas próprias, 
não podem sofrer solução de continuidade.

§ 1º A adoção do Ponto Facultativo, permitida no caput do 
artigo, implica a elaboração de escalas de compensação de horário, 
que serão estabelecidas pelas entidades indicadas, a fim de que seja 
garantida a prestação dos serviços considerados essenciais. 

§ 2º A compensação de horário referida no parágrafo anterior 
somente poderá ser adotada desde que haja, por escrito, acordo prévio.

Art. 3º Os feriados declarados em Lei Municipal, de que 
trata a Lei Federal nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, serão obser-
vados pelos órgãos da Administração Pública Estadual Direta, Autár-
quica e Fundacional nas respectivas localidades.

Art. 4º Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades a pre-
servação e o funcionamento dos serviços essenciais afetos às respec-
tivas áreas de competência. 

Art. 5º As datas relativas ao carnaval de 2021 serão analisa-
das até o dia 25 de janeiro, mediante consultas às Prefeituras, e consi-
derando as condições sanitárias relativas à pandemia do coronavírus.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA 
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 36.418, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. 

Dispõe sobre a retificação de promoção de servidora do 
Grupo Magistério da Educação Básica.

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da 
Constituição Estadual, e em cumprimento às decisões judiciais proferidas pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, e pela Quinta Câmara Cí-
vel do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos autos do Processo nº 26814-47.2010.8.10.0001, e tendo em vista o Ofício nº 3012/2020-
GAB/SEGEP, de 4 de dezembro de 2020 (Controle nº 146120/2020), 

DECRETA

 Art. 1º  Fica retificada a promoção da servidora do Subgrupo Magistério da Educação Básica, com base na Lei nº 6.110, de 15 de 
agosto de 1994, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério de 1º e 2º graus do Estado do Maranhão, na forma abaixo:

NOME Matrícula SITUAÇÃO AN-
TERIOR

SITUAÇÃO RE-
TIFICADA ANTIGO TERMO INICIAL NOVO TER-

MO INICIAL

Luzilene Barbosa dos 
Santos Amorim 00264099/0 Prof. Classe IV, 

Ref. 19
Prof. Classe IV, 

Ref. 22

02/04/2009
(conforme Decreto nº 25.247, 

de 02 de abril de 2009)
28/03/2007

Art. 2º  Fica revogado o Decreto nº 36.317, de 5 de novembro de 2020.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO 36.419, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

Determina, nos termos em que es-
pecifica, a requisição administrativa 
de embarcações, combustível, mão-
de-obra da operação e de venda de 
bilhete, bem como dos insumos ne-
cessários à prestação do serviço de 
transporte intermunicipal aquaviário.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 
da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO que, na forma do art. 5º, inciso XXV, da 
Constituição Federal, em caso de iminente perigo público, o Estado 
poderá usar de propriedade particular, assegurada justa indenização;
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CONSIDERANDO que o transporte intermunicipal aqua-
viário é serviço público de atribuição dos Estados-Membros, na for-
ma do art. 25, § 1º, da Constituição da República;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 175, parágrafo 
único, inciso IV, da Constituição Federal, os serviços públicos devem 
ser prestados de forma adequada;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei 
Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, serviço público adequa-
do é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, efici-
ência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação 
e modicidade das tarifas;

CONSIDERANDO os constantes problemas relativos à 
prestação do serviço de travessia via ferry boat, notadamente no que 
se refere à qualidade das embarcações, pontualidade e presteza do 
serviço;

CONSIDERANDO a necessidade e a urgência na adoção 
de medidas destinadas a evitar a continuidade da prestação ineficien-
te do serviço de transporte intermunicipal aquaviário, em especial, 
durante as festividades de Natal e Ano Novo, período de acentuada 
demanda;

CONSIDERANDO a dificuldade de mobilização por parte 
das empresas operadoras no que se refere à efetiva e imediata pres-
tação do serviço.

DECRETA

Art. 1º Fica determinada a requisição administrativa das 
embarcações, combustível, mão-de-obra da operação e de venda de 
bilhete, bem como dos insumos necessários à prestação do serviço de 
transporte intermunicipal aquaviário de responsabilidade da SERVI
-PORTO (SERVICOS PORTUARIOS) LTDA, sociedade empresária 
inscrita no CNPJ sob o nº 12.097.762/0001-37, e da INTERNACIO-
NAL MARITIMA LTDA, sociedade empresária inscrita no CNPJ 
sob o nº 12.539.110/0001-05.

Parágrafo único. A requisição a que refere o caput tem por 
finalidade atender de forma satisfatória toda a demanda da rota Porto 
Ponta da Espera (São Luís, MA) e Porto do Cujupe (Alcântara, MA).

Art. 2º Visando complementar a requisição de trata este 
Decreto, a Presidência da Agência Estadual de Mobilidade Urbana 
e Serviços Públicos - MOB, mediante Ofício, indicará a embarcação 
objeto da requisição, seu respectivo horário de início da operação, 
bem como as demais medidas necessárias à efetiva prestação do serviço.

Art. 3º A MOB fixará a indenização devida que será qui-
tada mediante processo administrativo, nos moldes do inciso XXV 
do art. 5º da Constituição Federal, observado o disposto neste artigo.

§ 1º Após a solicitação da MOB e efetiva prestação do ser-
viço por parte da operadora, esta deverá encaminhar documento com 
a solicitação de pagamento, bem como os documentos necessários à 
efetiva comprovação dos valores apurados nas vendas de passagens.

 § 2º O valor repassado à operadora será o da diferença entre 
o valor apurado pela venda de passagens de pedestres e veículos e o 
valor constante no Anexo Único deste Decreto, que deverá ser devi-
damente atestado por fiscal da MOB em conjunto com a operadora.

§ 3º Caso o valor apurado na venda de passagens, seja su-
perior aos constantes no Anexo Único, os valores serão repassados 
imediatamente, pela operadora, ao Fundo Estadual de Mobilidade 
Urbana.

Art. 4º As penalidades a serem atribuídas pelo descum-
primento total ou parcial do que será solicitado, serão aplicadas nos 
termos do Capítulo VII da Lei Estadual nº 9.985, de 11 de fevereiro 
de 2014.

Art. 5º A requisição administrativa será temporária e não 
implica constituição de vínculo estatutário ou empregatício com a 
Administração Pública.

Art. 6º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à 
conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente, su-
plementadas se necessário.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA 
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

ANEXO ÚNICO

VALORES POR EMBARCAÇÃO

Cidade de Cururupu R$ 7.000,00

Cidade de Pinheiro R$ 8.000,00

Cidade de Alcântara R$ 8.000,00

Baia de São Marcos R$ 8.000,00

Cidade de Araioses R$ 15.000,00

Baía de São José R$ 15.000,00

DECRETO Nº 36.420 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de 
Estado da Infraestrutura, crédito suplementar no valor de 
R$ 10.432.611,00 (dez milhões, quatrocentos e trinta e 
dois mil e seiscentos e onze reais), para reforço de dota-
ções constantes da Lei Orçamentária vigente.

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no 
inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.1964; art. 42 da Lei Estadual nº 11.077 de 19.07.2019; incisos: III do art. 5º da Lei 
Estadual nº 11.205 de 31.12.2019; e, XV do art. 7° do Decreto Estadual nº 36.320 de 06.11.2020, 
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DECRETA

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da Infraestrutura, crédito suplementar no valor de 
R$ 10.432.611,00 (dez milhões, quatrocentos e trinta e dois mil e seiscentos e onze reais), para atender a programação constante do Anexo II. 

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias 
no valor de R$ 10.432.611,00 (dez milhões, quatrocentos e trinta e dois mil e seiscentos e onze reais), conforme indicado no Anexo I.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA
Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento

MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo I - Redução
 Ato Normativo   Decreto n° 36.420
 Órgão   53000   Secretaria de Estado da Infraestrutura
 Unidade Orçamentária  53101   Secretaria de Estado da Infraestrutura
 Código    Especificação   Esfera IRP Natureza Fonte Valor
 15.451.0137.3288    PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
  0002  Na Região do Alpercatas F 3 44.90.99 0.1.01  3.526.908,00
  0007  Na Região do Baixo Itapecuru F 3 44.90.99 0.1.01  489.200,00
  0016  Na Região do Mearim  F 3 44.90.99 0.1.01  1.460.849,00
  0024  Na Região dos Timbiras F 3 44.90.99 0.1.01  2.158.778,00
  0025  Na Região do Tocantins  F 3 44.90.99 0.1.01  1.890.840,00
  0028  Na Região dos Gerais de Balsas F 3 44.90.99 0.1.01  615.939,00
  0032  Na Região da Ilha do Maranhão F 3 44.90.99 0.1.01  290.097,00

 Subtotal     10.432.611,00
 Total     10.432.611,00
 

Anexo II - Acréscimo

 Ato Normativo   Decreto n° 36.420
 Órgão   53000   Secretaria de Estado da Infraestrutura
 Unidade Orçamentária  53101   Secretaria de Estado da Infraestrutura
 Código    Especificação   Esfera IRP Natureza Fonte Valor
 15.451.0137.3287    IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DE 
     PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
  0001 No Estado do Maranhão  F 2 44.90.99 0.1.01  2.045.201,00

 26.122.0531.4450    GESTÃO DO PROGRAMA
  0001  No Estado do Maranhão F 2 33.90.99 0.1.01  5.437.034,00

 26.782.0531.4736  CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS
  0012  Na Região dos Cocais  F 2 44.90.99 0.1.01  480.045,00
  0028  Na Região dos Gerais de Balsas F 2 44.90.99 0.1.01  2.470.331,00

 Subtotal      10.432.611,00
 Total      10.432.611,00
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DECRETO Nº 36.421 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Uni-
dades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 
8.729.899,00 (oito milhões, setecentos e vinte e nove mil 
e oitocentos e noventa e nove reais), para reforço de dota-
ções constantes da Lei Orçamentária vigente. 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no 
inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.1964; art. 42 da Lei Estadual nº 11.077 de 19.07.2019; incisos: III do art. 5º e II do 
art. 9º da Lei Estadual nº 11.205 de 31.12.2019; parágrafo único do art. 17 do Decreto Estadual nº 35.585 de 29.01.2020; e, incisos II, III, XII 
e XV do art. 7° do Decreto Estadual nº 36.320 de 06.11.2020, 

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 
8.729.899,00 (oito milhões, setecentos e vinte e nove mil e oitocentos e noventa e nove reais), para atender a programação constante do Anexo II.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias 
no valor de R$ 8.729.899,00 (oito milhões, setecentos e vinte e nove mil e oitocentos e noventa e nove reais), conforme indicado no Anexo I.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA
Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento

MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo I - Redução

 Ato Normativo   Decreto nº 36.421
 Órgão   22000   Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
 Unidade Orçamentária  22101   Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
 Código    Especificação   Esfera IRP Natureza Fonte Valor
 04.123.0347.3201    GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE 
    OPERAÇÃO DE CRÉDITO
  0001  No Estado do Maranhão F 2 44.90.99 0.1.14  273.163,00

 Subtotal         273.163,00

 Órgão   53000   Secretaria de Estado da Infraestrutura
 Unidade Orçamentária  53101   Secretaria de Estado da Infraestrutura
 Código    Especificação   Esfera IRP Natureza Fonte Valor
 26.122.0411.4457    ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
  0001 No Estado do Maranhão  F 1 31.90.99 0.1.01  870.836,00

 Subtotal         870.836,00
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 Órgão   60000   Encargos Gerais do Estado
 Unidade Orçamentária  60104   Encargos Financeiros
 Código    Especificação   Esfera IRP Natureza Fonte Valor
 28.846.0499.0928    SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DE EMPRESAS 
    ESTATAIS
  0001 No Estado do Maranhão  F 2 45.90.99 0.1.01  7.585.900,00

 Subtotal      7.585.900,00
 Total      8.729.899,00

Anexo II - Acréscimo

 Ato Normativo   Decreto nº 36.421
 Órgão   11124   Secretaria de Estado do Governo
 Unidade Orçamentária  11124   Secretaria de Estado do Governo
 Código    Especificação   Esfera IRP Natureza Fonte Valor
 04.122.0411.4457    ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
  0001 No Estado do Maranhão  F 1 31.90.99 0.1.01  865.836,00
  0001 No Estado do Maranhão  F 1 33.90.99 0.1.01  5.000,00

 Subtotal         870.836,00

 Órgão   21000   Secretaria de Estado da Saúde
 Unidade Orçamentária  21901   FES - Unidade Central
 Código    Especificação   Esfera IRP Natureza Fonte Valor
 10.302.0596.4908    ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
  0001 No Estado do Maranhão  S 2 33.90.99 0.1.21  7.585.900,00

 Subtotal      7.585.900,00

 Órgão   24000   Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação
 Unidade Orçamentária  24201   Universidade Estadual do Maranhão
 Código    Especificação   Esfera IRP Natureza Fonte Valor
 12.364.0615.3278    IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 
    DOS CAMPI
  0001  No Estado do Maranhão F 3 44.90.99 0.1.14  273.163,00

 Subtotal         273.163,00
 Total      8.729.899,00

CASA  CIVIL

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRI-
MÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, no uso da compe-
tência delegada pelo Decreto nº 30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo 
em vista o Ofício nº 3001/2020-GAB/SEGEP, de 3 de dezembro de 
2020 (Processo nº 179390/2020-CC), da Secretaria de Estado da Ges-
tão, Patrimônio e Assistência dos Servidores,

RESOLVE

Retificar o ato de nomeação de PRISCILA DE JESUS MO-
REIRA DA SILVA para o cargo em comissão de Auxiliar de Contro-
le, Símbolo DAI-1, da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio 
e Assistência dos Servidores, publicado na Edição nº 223 do Diário 
Oficial do Estado, de 1º de dezembro de 2020, corrigindo a vigência 
para 1º dezembro de 2020.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA 
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MOREIRA
Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio  

e Assistência dos Servidores

 O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA 
CIVIL E A SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PA-
TRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, no uso 
da competência delegada pelo Decreto nº 30.719, de 9 de abril 
de 2015, e tendo em vista o Ofício nº 3001/2020-GAB/SEGEP, 
de 3 de dezembro de 2020 (Processo nº 179390/2020-CC), da 
Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos 
Servidores,

RESOLVEM

Retificar o ato de nomeação de MARCOS ROBERTO PA-
CHECO PEREIRA para o cargo em comissão de Assessor Sênior, 



29D.O. PODER EXECUTIVO                                                             SEGUNDA-FEIRA, 21 - DEZEMBRO - 2020

Símbolo DAS-1, da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e 
Assistência dos Servidores, publicado na Edição nº 223 do Diário 
Oficial do Estado, de 1º de dezembro de 2020, corrigindo a vigência 
para 1º dezembro de 2020.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA 
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MOREIRA
Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio  

e Assistência dos Servidores

 O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CI-
VIL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚ-
BLICA, no uso da competência delegada pelo Decreto nº 30.719, de 
9 de abril de 2015, e tendo em vista o Ofício nº 2590/2020-GAB/SSP/
MA, de 3 de dezembro de 2020 (Processo nº 185533/2020-CC), da 
Secretaria de Estado da Segurança Pública,

RESOLVEM

 Retificar o ato de nomeação de ROSANA MARIA ALHA-
DEF SOUSA SILVA para o cargo em comissão de Encarregado do 
Serviço de Informação, Cadastro e Movimentação de Pessoal, Sím-
bolo DAS-2, da Supervisão de Recursos Humanos, da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública, publicado na Edição nº 221 do Diário 
Oficial do Estado, de 27 de novembro de 2020, corrigindo o nome 
para ROSANA MARIA ALHADEF DE SOUSA SILVA.

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA 
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA
Secretário de Estado da Segurança Pública

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso 
da competência delegada pelo Decreto nº 30.719, de 9 de abril de 
2015, e tendo em vista o Ofício nº 1796/2020-GAB/SES, de 11 de 
dezembro de 2020 (Processo nº 187605/2020-CC), da Secretaria 
de Estado da Saúde,

RESOLVE

Exonerar CAROLINA PIRES ALGARVES do cargo em 
comissão de Auxiliar Técnico II, Símbolo DAI-5, da Secretaria de 
Estado da Saúde, devendo ser assim considerado a partir de 6 de no-
vembro de 2020.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA 
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA
Secretário de Estado da Saúde

 O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CI-
VIL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚ-
BLICA, no uso da competência delegada pelo Decreto nº 30.719, de 
9 de abril de 2015, e tendo em vista o Ofício nº 2649/2020-GAB/SSP/
MA, de 14 de dezembro de 2020 (Processo nº 186568/2020-CC), da 
Secretaria de Estado da Segurança Pública,

RESOLVEM

Nomear WELLINGTON FABIANO DA SILVA para o 
cargo em comissão de Chefe de Delegacia Regional de Polícia 
Civil, Símbolo DAS-4, da Delegacia Regional de Buriticupu, da 
Polícia Civil do Estado do Maranhão, da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, devendo ser assim considerado a partir de 4 de 
dezembro de 2020.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA 
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA
Secretário de Estado da Segurança Pública

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DO ESPORTE E LA-
ZER, no uso da competência delegada pelo Decreto nº 30.719, de 
9 de abril de 2015, e tendo em vista o Ofício nº 394/2020-GAB/
SEDEL, de 16 de dezembro de 2020 (Processo nº 188508/2020-SE-
DEL), da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer,

RESOLVE

 Nomear os integrantes do quadro abaixo para os cargos em 
comissão da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, devendo ser 
assim considerado a partir de 1º de dezembro de 2020:

NOME CARGO SÍMBOLO

BRUNA SANTOS BRITO 
PEREIRA

Auxiliar de
 Serviços DAI-1

LAÍS CRISTINA SANTOS 
DE ALMEIDA

Auxiliar 
Técnico II DAI-5

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE DEZEMBRO DE 2020, 199º DA 
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

ROGÉRIO RODRIGUES LIMA
Secretário de Estado do Esporte e Lazer
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SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES

COMISSÃO CENTRAL DE CONCURSO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A Presidente da Comissão Central de Concurso em cumprimento a Decisão Judicial proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fa-
zenda Pública da Comarca de São Luís/MA, nos autos da Ação Ordinária Processo nº 4583/2013 – Apelação Cível nº 27851/2018 (Processo 
nº 4042-85.2013.8.10.0001), convoca o(a) candidato(a), aprovado(a) no Concurso Público, de que trata o Edital nº 001/2009, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 193, de 07 de outubro de 2009, a comparecer no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da publicação, a Avenida 
Jerônimo de Albuquerque, S/N, Edifício Clodomir Millet – 5º Andar, Supervisão de Cadastro e Movimentação Funcional – SCMF/SGRH, 
Calhau – São Luís, munido(a) da documentação de acordo com o Capítulo XIV.

Cargo/Disciplina: 05 - PROFESSOR - ENSINO MÉDIO REGULAR - CLASSE IV - REF. 19 - LÍNGUA PORTUGUESA
Município de Nomeação: H01 - AÇAILÂNDIA

NÚMERO         NOME                                          DOCUMENTO             PONTOS         CLASS
022803f ANTONIA MONICA GOMES DE SOUZA          0000367354420098   57.15          23 
 
 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, EM SÃO LUIS, 11 DE 
DEZEMBRO DE 2020.       

FLAVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MOREIRA
Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores/SEGEP

  DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA POSSE            EXAMES OBRIGATÓRIOS PARA POSSE
1.Cópia autenticada e original do Diploma ou Certidão com o 
Histórico Escolar de Conclusão de Curso de Nível Superior, 
devidamente registrado pelo órgão competente, conforme requisito 
legal exigido para o ingresso; 
2.Cópia Autenticada da Cédula de Identidade e CPF; 
3.Cópia Autenticada do Título de Eleitor e Comprovante(s) da 
última votação; 
4.Cópia Autenticada do Documento Militar, se do sexo masculino; 
5.Atestado de Antecedentes Criminais e de Conduta, expedido 
pelas Secretarias de Segurança Pública do Estado - onde residir o 
candidato nos últimos 05 (cinco) anos; 
6.Folha Corrida expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado onde 
tenha residido o candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
7.Declaração de bens e valores nos termos do art. 17, §4º da lei nº 
6.107/1994; 
8.Certidões Negativas Criminais da Justiça Federal, Estadual e 
Justiça Eleitoral, bem como Certidão Negativa relativa ao TCE e 
TCU, dos lugares onde tenha residido nos últimos 05(cinco) anos; 
9.Cópia do PIS/PASEP
10. 01 foto ¾;

Atestado Médico Comprovando Higidez Física e Mental do 
candidato expedido pela Junta Médica do Estado;

* Exame de Hanseníase - Baciloscopia 
* Raio X do Tórax 
* Parasitologia de Fezes 
* Sumário de Urina 
* Hemograma Completo 
* Lipidograma Total 
* Sorologia Para Lues 
* Eletroencefalograma 
* Eco Dopplercardiograma 
* Glicemia em Jejum 
* Atestado de Sanidade mental (fornecido por Psiquiatra). 
* Anti-HBC (Hepatite B) 
* Anti-HCV (Hepatite C) 
* Vídeo Laringoscopia

                                                                                                                                                Exames recentes com validade de até 30 dias
 POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 
E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O 

CARGO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DE 
SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO (QOS) E 
PARA O CARGO DE SOLDADO DO QUADRO DE PRAÇA 

POLICIAL
EDITAL Nº 75 – PMMA, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRI-
MÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES torna pública a 
exclusão do candidato Felipe da Silva, inscrição nº 10007781, do 
concurso público para provimento de vagas e formação de cadas-
tro de reserva para o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais de 
Saúde da Polícia Militar do Maranhão e para o cargo de Soldado do 
Quadro de Praça Policial.

 Torna público, ainda, em razão da exclusão acima, que os 
candidatos ao Cargo 5: Soldado do Quadro de Praça Policial/Mas-
culino com classificação a partir da 1602ª posição passam a ter a sua 
classificação alterada mediante a exclusão de uma unidade.

Flávia Alexandrina Coelho Almeida Moreira
Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores

POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E 
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CAR-

GO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE 
DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO (QOS) E PARA O 

CARGO DE SOLDADO DO QUADRO DE PRAÇA POLICIAL

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔ-
NIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, em atenção a decisão 
judicial no Agravo nº 803408-83.2018.8.10.0000, em trâmite no Tri-
bunal de Justiça do Estado do Maranhão, torna pública a convocação 
de candidata sub judice Thayne Cinthia da Silva Santos, inscrição nº 
10072106, para o Aferição da condição de cotista racial. 
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 A candidata deverá se apresentar, no dia 21 de Dezembro 
de 2020, às 15 horas, no Centro Administrativo do Estado, na 
Avenida Jeronimo de Albuquerque, s/n, Edifício Clodomir Millet, 
4º andar, sede da SEGEP.

 A candidata deverá, ainda, observar o estabelecido no Edi-
tal nº 1 – PM/MA, de 29 de setembro de 2017, no Edital nº 07 – 
PMMA, de 08 de janeiro de 2018, e neste edital.

Flávia Alexandrina Coelho Almeida Moreira
Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRI-
MÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, no exercício da 
competência delegada pelo Decreto nº 23.008, de 27 de março de 
2007, art. 1º e o que consta do Controle nº 186548/2020 – Ofício Nº 
841/2020 – PGE/PJ.

R E S O L V E:

 Nomear, em cumprimento a Decisão Judicial proferi-
da pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comar-
ca de São Luís/MA, nos autos da Ação Ordinária Processo nº 
4583/2013 – Apelação Cível nº 27851/2018 (Processo nº 4042-
85.2013.8.10.0001) e nos termos do inciso I, Art. 12, da Lei nº 
6.107/94, para a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
– Unidade Regional de Açailândia/MA, o(a) candidato(a) abaixo, 
para o município de Açailândia/MA, para exercer o cargo de Profes-
sor do Ensino Médio Regular, do Quadro de Cargos Estatutários do 
Poder Executivo, tendo em vista aprovação no Concurso Público de 
que trata o Edital nº 001/2009, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 193, de 07 de outubro de 2009 e Errata, publicada no Diário Oficial 
do Estado nº 201, de 20 de outubro de 2009.

Cargo/Disciplina: 05 - PROFESSOR - ENSINO MÉDIO 
REGULAR - CLASSE IV - REF. 19 - LÍNGUA PORTU-
GUESA
Município de Nomeação: H01 - AÇAILÂNDIA

NÚMERO  NOME              DOCUMENTO    PONTOS CLASS
022803f ANTONIA MONICA 
        GOMES DE SOUZA 0000367354420098 57.15  23 
 
 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔ-
NIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, EM SÃO LUIS, 11 DE 
DEZEMBRO DE 2020.

FLAVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MOREIRA
Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos 

Servidores/SEGEP 

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRI-
MÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, no exercício da 
competência delegada pelo art. 1º, inciso I, do Decreto nº 31.244, de 
22 de outubro de 2015, e tendo em vista o Processo Administrativo nº 
143687/2020 - SSP,

RESOLVE

 Exonerar a pedido o servidor EPAMINONDAS FA-
RIAS ROCHA JUNIOR, no cargo de Investigador de Polícia, 
Classe A, Referência 1, matrícula nº 00821397-2, do Quadro de 
Pessoal da Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP, a 
considerar de 8 de outubro de 2020, nos termos do art. 41 da Lei 
nº 6.107, de 27 de julho de 1994.

 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO 
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, EM SÃO LUÍS, 11 DE DE-
ZEMBRO DE 2020.
 

FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MOREIRA
Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e

Assistência dos Servidores

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRI-
MÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, no exercício da 
competência delegada pelo art. 1º, inciso I, do Decreto nº 31.244, de 
22 de outubro de 2015, e tendo em vista o Processo Administrativo nº 
159464/2019 - SSP,

RESOLVE

 Exonerar a pedido o servidor LUCIO MAURO DINIZ, no 
cargo de Investigador de Polícia, Classe B, Referência 4, matrícula nº 
00805100-0, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública - SSP, a considerar de 1º de maio de 2019, nos termos 
do art. 41 da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994.

 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, EM SÃO LUÍS, 11 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MOREIRA
Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e

Assistência dos Servidores

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRI-
MÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, no exercício da 
competência delegada pelo art. 1º, inciso I, do Decreto nº 31.244, de 
22 de outubro de 2015, e tendo em vista o Processo Administrativo nº 
232856/2019 - SEDUC,

RESOLVE

 Exonerar a pedido a servidora ELCIMARY SILVA SA-
LES, do cargo de Professor III, Classe C, Referência 05, matrícula nº 
00292010-0, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Educa-
ção - SEDUC, a considerar de 22 de outubro de 2019, nos termos do 
art. 41 da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994.

 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔ-
NIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, EM SÃO LUÍS, 14 DE 
DEZEMBRO DE 2020.

FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MOREIRA
Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e

Assistência dos Servidores

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRI-
MÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, no exercício da 
competência delegada pelo art. 1º, inciso I, do Decreto nº 31.244, de 
22 de outubro de 2015, e tendo em vista o Processo Administrativo nº 
33148/2020 - SEDUC,

RESOLVE

 Exonerar a pedido o servidor JOSÉ WILSON SILVA 
COSTA, do cargo de Professor III, Classe B, Referência 03, matrícu-
la nº 00812865-0, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da 
Educação - SEDUC, a considerar de 1º de abril de 2020, nos termos 
do art. 41 da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994.
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 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, EM SÃO LUÍS, 14 DE DE-
ZEMBRO DE 2020.

FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MOREIRA
Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e

Assistência dos Servidores

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRI-
MÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, no exercício da 
competência delegada pelo art. 1º, inciso I, do Decreto nº 31.244, de 
22 de outubro de 2015, e tendo em vista o Processo Administrativo nº 
187616/2019 - SEDUC,

RESOLVE

 Exonerar a pedido o servidor RAIMUNDO DE ALMEI-
DA FREIRE SOBRINHO, do cargo de Professor III, Classe C, 
Referência 06, matrícula nº 00265325-0, do Quadro de Pessoal da 
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, a considerar de 1º de 
outubro de 2019, nos termos do art. 41 da Lei nº 6.107, de 27 de julho 
de 1994.

 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, EM SÃO LUÍS, 14 DE DE-
ZEMBRO DE 2020.

FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MOREIRA
Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e

Assistência dos Servidores

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRI-
MÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, no exercício da 
competência delegada pelo Decreto nº 23.008, de 27 de março de 
2007, art. 1º e o que consta do Mandado de Segurança Cível - Pro-
cesso nº 0811983-46.2019.8.10.0000, Controle nº 189698 e Oficio 
nº 2576/2020 – 1ª CCR.  

R E S O L V E

 Nomear em cumprimento ao Mandado de Segurança 
Cível - Processo nº 0811983-46.2019.8.10.0000 – PJE, o candidato 
abaixo indicado para o cargo de PROFESSOR ADJUNTO, Classe I, 
Referência 1, 1.40(quarenta) horas semanais, na Disciplina Ciências 
Exatas/Matemática, do Grupo Ocupacional Magistério Superior do 
Quadro de Pessoal da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, 
com lotação no Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais - 
CECEN tendo em vista aprovação e classificação pelo Edital nº 
47/2019, Edição nº 126, publicado no Diário Oficial do Estado em 08 
de julho de 2019 - GR/UEMA de homologação do resultado do Con-
curso Público para provimento de Cargo da Carreira do Magistério 
Superior regido pelo Edital nº 242/2018-GR/UEMA, Edição nº 191,  
publicado no Diário Oficial do Estado em 09 de outubro de 2018.

NOME                                                              DOCUMENTO       CLASS.
AILTON CAMPOS DO NASCIMENTO       5.022.349 - SSP/PI        1                   
            
 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRI-
MÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, EM SÃO LUIS, 
16 DE DEZEMBRO DE 2020.

FLAVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MOREIRA
Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos 

Servidores/SEGEP 

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, no exercício da com-
petência delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 31.244 de 22 de outubro de 2015, e tendo em vista o que consta no Ofício nº 683/2020 
- DP/4 (Controle nº 178082/2020 - PMMA),

RESOLVE

 Reverter ao quadro da Polícia Militar do Estado do Maranhão os policiais militares, abaixo relacionados, que foram agregados para 
concorrer às eleições municipais de 2020 e não foram eleitos, de acordo com o que preceitua o art. 108 da Lei n° 6.513, de 30 de novembro de 
1995, devendo  ser  assim considerado a partir de 17 de novembro de 2020:

Nº DE 
ORDEM NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA POSTO OU GRADUAÇÃO Nº DO PROCESSO

01 EDEILSON CARVALHO 00412713-00 CEL QOPM 151601/2020

02 HORMAN SCHNNEYDER ALMEIDA DA SILVA 00414934-00 TC QOPM 137337/2020

03 JANILSON CORDEIRO LINDOSO 00414309-00 MAJ QOPM 108142/2020

04 SERGIO DE JESUS RIBEIRO DOS REIS 00411885-00 1º TEN QOAPM 134495/2020

05 JOEL GUTERRES SANTOS 00410596-00 1º TEN QOAPM 139834/2020

06 JOSÉ DOMINGOS BORGES DA SILVA 00413050-00 ST PM 151556/2020

07 EDNELSON ANTONIO NUNES DANTAS 00414052-00 ST PM 124617/2020

08 MANOEL JOÃO DA VERA CRUZ LOURÊDO JÚNIOR 00412481-00 ST PM 131751/2020

09 DENILSON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 00411249-00 ST PM 151585/2020

10 EDMILSON TEIXEIRA LIMA 00411946-00 1º SGT PM 140/89 151517/2020

11 ELTON SOUSA DE CARVALHO 00413225-00 1º SGT PM 120/92 151544/2020

12 MARLON OSÓRIO DA SILVA 00414072-00 1º SGT PM 267/93 151528/2020

13 ELIÉZIO RIBEIRO DE SOUZA 00413793-00 1º SGT PM 286/93 138815/2020

14 PAULO MARCELO DA SILVA VIANA 00414456-00 1º SGT PM 112/93 134602/2020



33D.O. PODER EXECUTIVO                                                             SEGUNDA-FEIRA, 21 - DEZEMBRO - 2020

15 CLODOALDO ALVES FERNANDES 00413976-00 1º SGT PM 393/93 151596/2020

16 JOSÉ FERNANDES SOARES PEREIRA 00414802-00 1º SGT PM 565/93 151588/2020

17 JOSE FRANCISCO BARBOSA RODRIGUES 00415649-00 1º SGT PM 670/94 151569/2020

18 WESTEVALDO KRUSCHEMAN FERREIRA 00411886-00 2º SGT PM 128/88 113087/2020

19 ANTONIO ALVES DA COSTA 00412740-00 2º SGT PM 338/90 151561/2020

20 ANA CÉLIA DOS ANJOS OLIVEIRA 00412887-00 2º SGT PM 49/92 131268/2020

21 ROQUE FIGUEIREDO CORREIA 00413158-00 2º SGT PM 190/92 137987/2020

22 PAULO SÉRGIO TORRES GONCALVES 00413337-00 2º SGT PM 411/92 151581/2020

23 ROGÉRIO VIEIRA DE ARAÚJO 00413580-00 2º SGT PM 449/92 151574/2020

24 WALMIR COSTA PINHEIRO 00414899-00 2º SGT PM 033/93 141589/2020

25 JOÃO RONALDO DE SOUZA MENDES 00414342-00 2º SGT PM 201/93 129313/2020

26 ERISBERTO TINOCO MUNIZ 00414339-00 2º SGT PM 364/93 135690/2020

27 IRAULINO REIS ABREU FILHO 00414261-00 2º SGT PM 274/93 139041/2020

28 ANTONIO SOUSA SILVA 00413868-00 2º SGT PM 531/93 137926/2020

29 SERGIO LUIS RODRIGUES MENDES 00414504-00 2º SGT PM 645/93 135583/2020

30 BASÍLIO ARAÚJO COSTA 00414484-00 2º SGT PM 880/93 151565/2020

31 GIVALDO AMARAL PINTO 00413756-00 2º SGT PM 1059/93 138817/2020

32 JAIR SANTOS RIBEIRO 00414471-00 2º SGT PM 1112/93 108152/2020

33 SEBASTIÃO VIEIRA 00415671-00 1º SGT PM 03/94 137972/2020

34 JACKSON CABRAL CHAGAS 00415285-00 2º SGT PM 632/94 130857/2020

35 JOSÉ DOMINGOS RAMOS NETO 00412216-00 3º SGT PM 380/89 137901/2020

36 CARLOS HENRIQUE MENDES NASCIMENTO 00413034-00 3º SGT PM 373/92 111349/2020

37 PAULO HENRIQUE PENHA RODRIGUES 00413336-00 3º SGT PM 425/92 151591/2020

38 RAIMUNDO NONATO LIMA COSTA 00414687-00 3º SGT PM 300/93 136200/2020

39 RAIMUNDO MOURA NASCIMENTO 00414137-00 3º SGT PM 514/93 136980/2020

40 JOSE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO 00414803-00 3º SGT PM 529/93 137384/2020

41 MÁRCIO AMERICO MENDES DE SOUZA 00414858-00 3º SGT PM 1250/93 151572/2020

42 MÁRCIO DE JESUS DOS SANTOS 00421570-01 3º SGT PM 1269/93 108463/2020

43 GEAN EMERSON PINHEIRO FERREIRA 00415518-00 3º SGT PM 326/94 137626/2020

44 HERNANDO CHAGAS SILVA 00415224-00 3º SGT PM 524/94 135822/2020

45 JOSÉ RIBAMAR ASSUNÇÃO FILHO 00415330-00 3º SGT PM 681/94 131640/2020

46 JOSE NILSON PINTO DE MESQUITA 00415039-00 3º SGT PM 539/94 139762/2020

47 MÁRIO LEVY DE MIRANDA JÚNIOR 00415960-01 3º SGT PM 254/01 151583/2020

48 JOSÉ RAIMUNDO GUIMARÃES GARCÊS JUNIOR 00415965-01 3º SGT PM 572/01 128433/2020

49 CELLY CLAUDIA SANTOS GOMES 00416464-01 3º SGT PM 215/02 135939/2020

50 LÍLIAN MENESES FRANCO 00417278-01 3º SGT PM 024/07 125804/2020

51 MARCOS VENILSON VIANA COSTA 00417848-01 3º SGT PM 289/07 110318/2020

52 VALBERDAN SANTOS DE ASSUNÇÃO 00416093-01 CB PM 469/01 132060/2020

53 EUDIMILSON JOSÉ FERREIRA CARNEIRO 00416734-01 CB PM 202/02 128238/2020

54 INALDO DOMINGOS PEREIRA DA SILVA 00417876-01 CB PM 528/07 140627/2020

55 FERNANDA MICHELLA SILVA DUARTE RAPOSO 00417563-01 CB PM 677/07 136451/2020

56 JONATHAN HENRIQUE CORREA RODRIGUES 00417179-01 CB PM 806/07 151609/2020

57 REINALDO BEZERRA DA SILVA 00417325-01 CB PM 974/07 151603/2020

58 EUGÊNIO RODRIGUES MACIEL 00421537-01 CB PM 1104/07 151550/2020
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59 PRISCILA ROCHA MELO PEREIRA CAMPELO 00803728-01 CB PM 256/10 130879/2020

60 VALMIRO FERREIRA DA SILVA 00804013-01 CB PM 351/10 135750/2020

61 MARCELO ARAÚJO MARQUES 00415918-01 CB PM 510/01 141586/2020

62 FRANCISCO CLEVERTON DA SILVA 00417339-01 CB PM 428/07 139053/2020

63 AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO 00413649-00 1º SGT PM 123/93 164676/2020

64 UBIRANILTON PIEDADE VIANA 00414218-00 2º SGT PM 56/93 150048/2020

65 JUSCELINO ARCOVERDE DE SIQUEIRA 00416404-01 3º SGT PM 383/01 164688/2020

66 VALDEMIR FONSECA DOS SANTOS 00413686-00 3º SGT PM 671/93 161601/2020

67 MANOEL  SILVA DE OLIVEIRA 00416084-01 3º SGT PM 497/01 164952/2020

68 ALLYSSON ROBERTO DA SILVA VIEIRA 00804073-02 CB PM 324/10 164926/2020

69 MORENO SERGIO LIMA 00417648-01 CB PM 372/07 157010/2020

 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, EM SÃO LUÍS, 14 DE DE-
ZEMBRO DE 2020.

FLÁVIA ALEXANDRINA COÊLHO ALMEIDA MOREIRA
Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e

Assistência dos Servidores

PORTARIA Nº 199  DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, considerando o dispos-
to no art. 20 e 21 da Lei nº. 9.664, de 17 de Julho de 2012, c/c o Decreto nº 23.008, de 27 de Março de 2007 que delega exercício da compe-
tência. 

RESOLVE

 Art. 1º Aprovar a progressão funcional do servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Segurança Públi-
ca/SSP, constante do Anexo a esta portaria.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos com base na data da aptidão do servidor.

 Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, EM SÃO LUÍS, 10 DE DE-
ZEMBRO DE 2020.

FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MOREIRA
Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e

Assistência dos Servidores

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO DA PORTARIA Nº  199  DE 10 DE  DEZEMBRO   DE  2020

PROGRESSÃO FUNCIONAL

Nº DE 
ORDEM

ÓRGÃO / NOME DO 
SERVIDOR MATRÍCULA SUBGRUPO CARGO

PROGRESSÃO FUNCIONAL

DATA DA 
APTIDÃO

SITUAÇÃO 
ANTERIOR

SITUAÇÃO
ATUAL

CLASSE REF. CLASSE REF.
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SSP

01 RONILDO JORGE DE 
SÁ SANTOS 00311951/1 Atividades de 

Polícia Civil
Investigador 

de Polícia C 7 C 8 26/07/2017

02 RONILDO JORGE DE 
SÁ SANTOS 00311951/1 Atividades de 

Polícia Civil
Investigador 

de Polícia C 8 C 9 27/07/2019

PORTARIA Nº  200  DE 16  DE  DEZEMBRO  DE 2020.

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES considerando o disposto 

no art. 22 da Lei nº. 9.664, de 17 de Julho de 2012, c/c o Decreto nº 23.008, de 27 de março de 2007 e, no exercício da competência delegada 

pelo art. 8º do Decreto n° 30.330, de 12 de setembro de 2014,

RESOLVE

 Art. 1º Retificar no anexo da Portaria nº 154 de 05 de novembro de 2020, publicada na Edição nº 210, do Diário Oficial do Estado, 

de 12 de novembro de 2014, as datas de aptidão dos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda, aptos ao beneficios 

de progressão por qualificação  profissional, de  acordo  com  o  estabelecido  no  art. 22, da Lei nº 9.664 de 17 de julho de 2012, que instituiu 

o Plano Geral de Carreiras e Cargos dos Servidores do Poder Executivo Estadual/PGCE, e regulamentada pelo Decreto nº 30.330 de 12 de 

setembro de 2014, constantes do Anexo a esta Portaria.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

 Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES EM SÃO LUÍS, 16 DE DE-
ZEMBRO DE 2020.

FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MOREIRA
Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e

Assistência dos Servidores

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO DA PORTARIA Nº 200 DE 16  DE   DEZEMBRO   DE  2020

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Nº  DE 
ORDEM

ÓRGÃO / NOME 
DO SERVIDOR MATRÍCULA CARGO

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL

DATA DA APTIDÃO
PROCESSO

SITUAÇÃO 
ANTERIOR

SITUAÇÃO 
ATUAL FÍSICO

CLASSE REF. CLASSE REF. INÍCIO FIM  

01
ALEXANDRE 
BALBINO DA 
SILVA 

00860344/0
AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 21/01/2020 29/02/2020
210679/2019

C 7 C 9               01/03/2020

02
ALISSON EMA-
NUEL GOES DE 
MENDONÇA 

00860094/0
AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 24/01/2020 29/02/2020
205363/2019

C 7 C 9                01/03/2020
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03
ANDRE FELIPE 
DE CARVALHO 
CANTANHEDE

00860342/0
AGEN. DA 

REC. ESTA-
DUAL

A 1 A 3 26/01/2020 29/02/2020
211934/2019

C 7 C 9                01/03/2020

04 ANDREA 
NISHIYAMA 00860083/0

AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 18/01/2020 29/02/2020
207233/2019

C 7 C 9                01/03/2020

05
ANTONIO SIL-
VESTRE V DA 
SILVA 

00860039/0
AGENTE.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 31/01/2020 29/02/2020
217156/2019

C 7 C 9                01/03/2020

06
BRUNO RES-
TUM HISSA  
MANZATTO

00860671/0
AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 10/02/2020 29/02/2020
207202/2019

C 7 C 9                 01/03/2020

07
CAMILA MAR-
TELO RODRI-
GUES 

00860079/0
AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 18/01/2020 29/02/2020
207211/2019

C 7 C 9                 01/03/2020

08
CARLOS EDU-
ARDO ALMEIDA 
LIRA JUNIOR

00860677/0
AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 28/01/2020 29/02/2020
205100/2019

C 7 C 9                 01/03/2020

09
CESAR AUGUS-
TO CARVALHO 
COSTA  FILHO 

00860667/0
AGENTE.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 07/02/2020 29/02/2020
216229/2019

C 7 C 9                  01/03/2020

10 DAVI DEGASPA-
RI LEITE 00860071/0

AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 18/01/2020 29/02/2020
226757/2019

C 7 C 9                 01/03/2020

11 DIEGO ANDRE 
M TELES 00860078/0

AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 18/01/2020 29/02/2020
205999/2019

C 7 C 9                 01/03/2020

12
EMILIO EDU-
ARDO PEREIRA 
PIRES

00859542/0
AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 06/01/2020 29/02/2020
222927/2019

C 7 C 9                 01/03/2020

13
FELIPE GUS-
TAVO  GOMES 
CUNHA

00860066/0
AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 18/01/2020 29/02/2020
205881/2019

C 7 C 9                 01/03/2020

14 FELIPE LACER-
DA MARIANO 00860663/0

AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 26/01/2020 29/02/2020
209017/2019

C 7 C 9                01/03/2020

15
FRANCO 
WERLANES  DA 
SILVA ALVES 

00860454/0
AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 20/01/2020 29/02/2020
224184/2019

C 7 C 9               01/03/2020

16
GABRIEL 
SELVATICI 
MARCHESI

00860340/0
AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 20/01/2020 29/02/2020
207135/2019

C 7 C 9              01/03/2020

17 GISLAINE COS-
TA DA SILVA 00859954/1

AGENTE.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 17/01/2020 29/02/2020
206786/2019

C 7 C 9               01/03/2020

18 INGO QUEIROZ 
CAYRES 00860095/0

AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 02/02/2020 29/02/2020
207241/2019

C 7 C 9               01/03/2020

19
JAINILENE  DIA-
NE PEREIRA DO 
NASCIMENTO

00860101/0
AGENTE.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 14/01/2020 29/02/2020
217589/2019

C 7 C 9               01/03/2020

20 JANDSON DE 
ALMEIDA  LIMA 00860099/0

AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 26/01/2020 29/02/2020
231054/2019

C 7 C 9 01/03/2020

21
JOAO DOS 
SANTOS PINTO 
SOARES

00860668/0
AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 25/01/2020 29/02/2020
206016/2019

C 7 C 9               01/03/2020
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22
LEONARDO 
GHIDETTI 
AVANCINI

00859598/0
AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 11/01/2020 29/02/2020
210571/2019

C 7 C 9               01/03/2020

23 LUCAS LEONI-
DAS SANTOS 00859596/0

AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 11/01/2020 29/02/2020
202855/2019

C 7 C 9               01/03/2020

24 LUCAS MON-
TEIRO CAJADO 00859597/0

AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 11/01/2020 29/02/2020
201358/2019

C 7 C 9               01/03/2020

25 LUCAS SARTOR 
VALINO 00859960/0

AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL
A 1 A 3 14/01/2020 12/02/2020 217052/2019

26 OTAVIO A PINTO 
RODRIGUES 00860689/0

AGENTE.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 03/02/2020 29/02/2020
205865/2019

C 7 C 9               01/03/2020

27 PAULA FROIS 
FABIANO 00861624/0

AGENTE.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3
              03/03/2020 219638/2019

C 7 C 9

28 PEDRO MAIA 
NETO 00860076/0

AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 19/01/2020 29/02/2020
207223/2019

C 7 C 9               01/03/2020

29
RAIMUNDO 
BORBA GALVAO 
NETO 

00860346/0
AGENTE.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 26/01/2020 29/02/2020
219671/2019

C 7 C 9               01/03/2020

30 RENATA FRAN-
CISCA R DIAS 00859956/0

AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 14/01/2020 29/02/2020
204981/2019

C 7 C 9               01/03/2020

31 RODOLFO GAL-
VAO AURELIO 00860105/0

AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 13/01/2020 29/02/2020
200437/2019

C 7 C 9               01/03/2020

32
SARAH CARO-
LINE PINHEIRO 
ASSUNÇAO

00859958/0
AGENTE.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 14/01/2020 29/02/2020
219421/2019

C 7 C 9               01/03/2020

33 SAULO FELIS-
BERTO  LONGO 00860062/0

AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 10/02/2020 29/02/2020
204871/2019

C 7 C 9              01/03/2020

34

SAVIO ANTO-
NIO MALCHER 
DE AMORIM 
JUNIOR 

00859957/0
AGENTE.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 17/01/2020 29/02/2020

219864/2019
C 7 C 9                01/03/2020

35 SILVIO DUARTE 
FARIAS 00860088/0

AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 19/01/2020 29/02/2020
201657/2019

C 7 C 9              01/03/2020

36 TATIANA BRA-
GA XAVIER 00860103/0

AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 14/01/2020 29/02/2020
207016/2019

C 7 C 9               01/03/2020

37 THOMAS CARLOS 
ROMERO 00860670/0

AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 25/01/2020 29/02/2020
214912/2019

C 7 C 9               01/03/2020

38 TULIO DE OLI-
VEIRA MAZZA 00860687/0

AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 25/01/2020 29/02/2020
205821/2019

C 7 C 9              01/03/2020

39 ULISSES KENDI  
HAYASHIDA 00859961/0

AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 14/01/2020 29/02/2020
207246/2019

C 7 C 9             01/03/2020

40 WESLLEN FA-
RIAS DA SILVA 00860069/0

AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 24/01/2019 29/02/2020
224162/2019

C 7 C 9             01/03/2020
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41
CARLOS FILIPE 
SILVA DE AZE-
REDO 

00861007/0
AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 09/02/2020 29/02/2020
205813/2019

C 7 C 9              01/03/2020

42
JOSE DE RI-
BAMAR ARAU-
JO RODRIGUES 

00861211/0
AGENTE.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 14/02/2020 29/02/2020
228762/2019

C 7 C 9               01/03/2020

43
RHAYRA MELO 
RIBEIRO DE 
CARVALHO 

00841487/1
AGENTE.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 02/02/2020 29/02/2020
200428/2019

C 7 C 9                01/03/2020

44 EDSON DE SOU-
SA SANTOS 00861625/0

AGENTE.DA 
REC.ESTA-

DUAL

A 1 A 3 15/02/2020 29/02/2020
236538/2019

C 7 C 9                 01/03/2020

45
GUILHERME 
GIOVANELLI 
GASPAR

00863338/0
AGENTE.DA 
REC.ESTA-

DUAL
C 7 C 9                 25/05/2020 207196/2019

46
OSVALDO AN-
TONIO DADICO 
FILHO 

00863337/0
AUD.FIS.DA 
REC.ESTA-

DUAL
C 7 C 9                  25/05/2020 5753/2020

Instituto de Previdencia dos Servidores do Estado do 
Maranhão - IPREV

PORTARIA Nº 107/2020 - GAB/IPREV
         DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. 

Institui a nova Intranet e regula-
menta a solicitação de serviços 
administrativos internos.

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO- IPREV, 
no uso de suas atribuições, que lhe o Decreto Estadual nº 34.037/2018, 
art.3º, incisos II e V, e, as razões fáticas e jurídicas a seguir: 

 CONSIDERANDO que o Instituto de Previdência dos Ser-
vidores do Estado do Maranhão – IPREV/MA possui, entre suas fina-
lidades, “executar as políticas relativas à gestão pública, abrangendo: 
recursos humanos, patrimônio, logística, modernização administrati-
va, organização e métodos, previdência dos servidores públicos esta-
duais e manutenção dos sistemas corporativos informatizados.”

RESOLVE:

 Art.1º Institui a nova Intranet, portal pelo qual a Instituição man-
tém a comunicação oficial interna com os servidores do IPREV/MA.

 Art. 2º Determinar que os serviços oferecidos na Intranet somente 
poderão ser requisitados através dessa ferramenta, na aba “Solicitações”, são eles:

 I.Apoio e manutenção de informática;
 II.Solicitação de Carro para os casos de:
  a.Aquisição de material ou serviço;
  b.Entrega ou retirada de documentos
  c.Participação em evento;
  d.Participação em reunião;
  e.Realização de vistoria;
  f.Outros.
 III. Solicitação de material de escritório;
 IV. Manutenção predial;
 V.  Compra de equipamento;

 VI. Outros serviços relacionados à manutenção oferecida 
pela DAF.

  Art.3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.  

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência 

dos servidores do Estado do Maranhão – IPREV/MA

PORTARIA Nº 108/2020 - GAB/IPREV
        DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. 

Dispões sobre as atividades pre-
senciais e semipresenciais, de-
claração ao público de risco e dá 
outras providências.

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO- IPREV, 
no uso de suas atribuições, que lhe confere o Decreto Estadual nº 
34.037/2018, art. 55, inciso II, e as razões fáticas e jurídicas a seguir:
 
 CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde 
– OMS declarou, em 11 de março de 2020, o estado de pandemia pela 
COVID-19 e que por meio do Decreto Estadual nº 35.672, de 19 de 
março de 2020, foi declarada situação de calamidade no Estado do 
Maranhão;

 CONSIDERANDO as medidas sanitárias destinadas à con-
tenção do Coronavírus, constantes do Decreto nº 35.831, de 20 de 
maio de 2020;

 CONSIDERANDO o Decreto nº 36.203, de 30 de setembro 
de 2020, que permite que o público de risco retome as atividades 
presenciais, a menos que seja idoso ou esteja respaldado por atestado 
médico que ratifique suas condições;

 CONSIDERANDO a Portaria nº 56/2020 do IPREV/MA, 
que dispõe sobre a retomada das atividades dos servidores do Institu-
to de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão seguindo as 
diretrizes determinadas;
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 CONSIDERANDO a necessidade de preservar a integrida-
de física e a saúde de servidores e colaboradores do Regime Próprio 
de Previdência Social.

RESOLVE:

 Art. 1º Os servidores do IPREV lotados em São Luís tem 
duas modalidades de trabalho: presencial ou teletrabalho, observadas 
as seguintes diretrizes:

 I. Teletrabalho: 
  a.Atividade ou conjunto de atividades funcionais 
realizadas remotamente, fora das dependências físicas do órgão ou 
entidade da Administração Pública, direta e indireta, de maneira per-
manente ou periódica, com a utilização de recursos de tecnologia da 
informação;
  b. A participação no Teletrabalho dirige-se ao 
servidor cujas atribuições são passíveis de medição objetiva de de-
sempenho;
  c.O servidor participante do Programa de Tele-
trabalho tem o compromisso de manter-se acessível ao IPREV/MA 
por meio dos recursos tecnológicos disponíveis, durante sua carga 
horária;
  d.É dever do servidor em teletrabalho manter 
estruturas física e tecnológica adequadas à realização das atividades 
laborais, incluindo ambiente de trabalho ergonomicamente correto.

 II.Presencial:
  a.É obrigatório o uso de máscaras de proteção 
dentro das dependências da repartição pública, descartáveis, caseiras 
ou reutilizáveis, conforme determinado pelo Decreto nº35.746, de 20 
de abril de 2020, bem como a observância da etiqueta respiratória;
  b.Permanece o regime de revezamento por turno 
de trabalho de 5h diárias, de segunda a sexta-feira, cumprida das 8h 
às 13h ou das 13h às 19h, outorgada pela Portaria nº56/2020;
  c.Servidores idosos, gestantes ou que possuírem 
comorbidades, tais como portadores de doenças cardiovasculares, pneu-
mopatas, nefropatas, diabéticos, oncológicos, pessoas submetidas a inter-
venções cirúrgicas ou tratamento de saúde que provoque diminuição da 
imunidade e demais imunossuprimidos podem ser dispensados de suas 
atividades presenciais enquanto permanecer a pandemia causada pelo 
COVID-19, desde que devidamente respaldados por atestado médico, 
conforme prevê Decreto nº 36.203, de 30 de setembro de 2020;
  d.Sugere-se que cada setor opere presencialmen-
te com 50% de sua capacidade, a fim de manter-se o distanciamento 
de 2 metros entre os servidores, podendo adotar também o regime de 
escala que deve ser submetido para análise da Presidência.

  Parágrafo Único. A carga para serviço presencial e/ou pro-
dutividade de teletrabalho é de responsabilidade do gestor do setor. 

 Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de 26 
de outubro de 2020.

 DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.  

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
ESTADO DO MARANHÃO, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência 

dos servidores do Estado do Maranhão – IPREV/MA

ATO Nº 944/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos in-
tegrais mensais e com paridade, à ALDENIRA VELOSO VAZ, 
matrícula 285551-00, no cargo de PROFESSOR III, CLASSE C, 
Referência 7, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 3º, I, II, III, 
parágrafo único da EC nº 47/05, combinado com o § 7º do artigo 10 
da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 073/04, 
artigo 94 da Lei nº 6.107/94 e artigos 33, 34, II (com alterações dada 
pela Lei nº 10.568/2017) e 35, I, da Lei nº 9.860/2013, tendo em vista 
o que consta no  Processo nº 252822/2018 - SEDUC, Anexo(s): Pro-
cesso n° 23/1996 - SEDUC, conforme discriminação das seguintes 
parcelas:

 I. 30% ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
550,93 (quinhentos e cinquenta reais e noventa e três centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.836,43 (um mil e oitocentos e 
trinta e seis reais e quarenta e três centavos);
 III. 10% GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 
183,64 (cento e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos);
 IV. 120.32%  GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.209,59 (dois mil e duzentos e nove reais e cinquen-
ta e nove centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 20 DE OUTU-
BRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
da Presidente do Instituto de Previdência dos do Estado do Mara
ATO Nº 1035/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, à ALTAIDES MARIA ALMEIDA 
BORRALHO, matrícula 265837-01, no cargo de PROFESSOR III, 
CLASSE C, Referência 05, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGIS-
TÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SE-
CRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 6º 
incisos I, II, III e IV da EC nº 41/03, combinado com o § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/98 e o  §7º 
do artigo 10 da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar 
nº 073/04, Lei nº 6.107/94, art. 94 e Lei nº 9.860/13, Artigos 33, 34, II 
(com alterações dada pela Lei nº 10.568/2017) e 35, I, tendo em vista 
o que consta no  Processo nº 13406/2019 - URE/CHAPADINHA, 
Anexo(s): 8873/2019 - SEDUC, conforme discriminação das seguin-
tes parcelas:
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 I. 25%   ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
416,43 (quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.665,70 (um mil e seiscentos e 
sessenta e cinco reais e setenta centavos);
 III. 10% GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 
166,57 (cento e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos);
 IV. 120.32%  GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.004,17 (dois mil e quatro reais e dezessete centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES-
TADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 6 DE NOVEMBRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV

ATO Nº 971/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, à AUGUSTA MARIA DA COSTA 
MELO, matrícula 259411-00, no cargo de PROFESSOR II, CLAS-
SE C, Referência 6, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SECRETA-
RIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 3º, I,II,III, 
parágrafo único da EC nº 47/05, combinado com o § 7º do artigo 10 
da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 073/04 
e artigo 94 da Lei nº 6.107/94, Lei nº 9.860/2013, Artigos 33, 34, II 
(com alterações dada pela Lei nº 10.568/2017) , tendo em vista o que 
consta no  Processo nº 2356/2005 - SEDUC, conforme discrimina-
ção das seguintes parcelas:

 I. 35% ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
505,10 (quinhentos e cinco reais e dez centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.443,12 (um mil e quatrocentos e 
quarenta e três reais e doze centavos);
 III. 120.32% GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 1.736,36 (um mil e setecentos e trinta e seis reais e 
trinta e seis centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 20 DE OUTU-
BRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão – IPREV

ATO Nº 1091/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos integrais 
mensais e com paridade, à CONCEICAO DE MARIA GOIS COS-
TA VASCONCELOS, matrícula 276119-00, no cargo de PROFESSOR 

III, CLASSE C, Referência 05, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MA-
GISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 
6º incisos I, II, III e IV da EC nº41/03, combinado com o § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/98 e o  §7º do 
artigo 10 da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 
073/04, Lei nº 6.107/94, art. 94 e Lei nº 9.860/13, artigos 33, 34, inciso II 
(com redação dada pela lei n° 10.568/17) e 35, inciso II, tendo em vista 
o que consta no  Processo nº 159169/2019 - URE/CHAPADINHA, 
Anexo(s): 59523/2015 - URE/CHAPADINHA, conforme discrimina-
ção das seguintes parcelas:

 I. 25% ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
416,43 (quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos);
 II.VENCIMENTO - R$ 1.665,70 (um mil e 
seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos); 
 III. 15% GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 
249,86 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos); 
 IV. 120.32% GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.004,17 (dois mil e quatro reais e dezessete centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 6 DE NO-
VEMBRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV

ATO Nº 1072/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso de suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 
34.037, de 23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, à EDIRACY KERLLY FERREI-
RA SANTOS, matrícula 285601-00, no cargo de PROFESSOR III, 
CLASSE C, Referência 07, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGIS-
TÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SE-
CRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 
3º, I,II,III, parágrafo único da EC nº 47/05, combinado com o § 7º do 
artigo 10 da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar 
nº 073/04 e artigo 94 da Lei nº 6.107/94, Lei nº 9.860/2013, Artigos 
33, 34, II (com alterações dada pela Lei nº 10.568/2017) , tendo em 
vista o que consta no  Processo nº 032641/2019 - SEDUC, conforme 
discriminação das seguintes parcelas:

 I. 30%   ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
550,93 (quinhentos e cinquenta reais e noventa e três centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.836,43 (um mil e oitocentos e 
trinta e seis reais e quarenta e três centavos);
 III. 120.32% GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.209,59 (dois mil e duzentos e nove reais e cin-
quenta e nove centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 6 DE NO-
VEMBRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
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ATO Nº 979/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso de suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 
34.037, de 23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, à FILOMENA BARBOSA CARREI-
RO, matrícula 271106-00, no cargo de PROFESSOR III, CLASSE 
C, Referência 07, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SECRETA-
RIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 3º, I,II,III, 
parágrafo único da EC nº 47/05, combinado com o § 7º do artigo 10 
da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 073/04 
e artigo 94 da Lei nº 6.107/94, Lei nº 9.860/2013, Artigos 33, 34, II 
(com alterações dada pela Lei nº 10.568/2017) , tendo em vista o 
que consta no  Processo nº 4753/2018 - URE/BALSAS, conforme 
discriminação das seguintes parcelas:

 I. 30%   ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
550,93 (quinhentos e cinquenta reais e noventa e três centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.836,43 (um mil e oitocentos e 
trinta e seis reais e quarenta e três centavos);III. 120.32%   GRATI-
FICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MAGISTÉRIO - R$ 2.209,59 (dois 
mil e duzentos e nove reais e cinquenta e nove centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 20 DE OUTU-
BRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
da Presidente do Instituto de Prev

ATO Nº 949/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso de suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 
34.037, de 23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, à FLORANILDE DIAS DA SILVA, 
matrícula 272343-00, no cargo de PROFESSOR III, CLASSE C, 
Referência 07, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 3º, I,II,III, pa-
rágrafo único da EC nº 47/05, combinado com o § 7º do artigo 10 
da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 073/04 
e artigo 94 da Lei nº 6.107/94, Lei nº 9.860/2013, Artigos 33, 34, 
II (com alterações dada pela Lei nº 10.568/2017) e 35, I , tendo em 
vista o que consta no  Processo nº 214871/2014 - URE/PINHEIRO, 
Anexo(s): 143/2006 - GEADRBMA, conforme discriminação das 
seguintes parcelas:

 I. 30% ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
550,93 (quinhentos e cinquenta reais e noventa e três centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.836,43 (um mil e oitocentos e 
trinta e seis reais e quarenta e três centavos);
 III. 10% GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 
183,64 (cento e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos);
 IV. 120.32% GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.209,59 (dois mil e duzentos e nove reais e cin-
quenta e nove centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 20 DE OUTU-
BRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
da Presidente do Instituto de Previdência dos 

ATO Nº 950/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso de suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 
34.037, de 23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, à FRANCIMARY SANTANA FEI-
TOSA NAVA, matrícula 271906-00, no cargo de PROFESSOR III, 
CLASSE C, Referência 7, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGIS-
TÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SE-
CRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 
3º, I, II, III, parágrafo único da EC nº 47/05, combinado com o § 7º 
do artigo 10 da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complemen-
tar nº 073/04, artigo 94 da Lei nº 6.107/94 e artigos 33, 34, inciso II 
(com redação dada pela Lei n° 10.568/17) e 35, inciso II da Lei nº 
9.860/2013, tendo em vista o que consta no  Processo nº 24883/2018 
- SEDUC, conforme discriminação das seguintes parcelas:

 I. 30% ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
550,93 (quinhentos e cinquenta reais e noventa e três centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.836,43 (um mil e oitocentos e 
trinta e seis reais e quarenta e três centavos);
 III. 15% GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 
275,46 (duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos);
 IV. 120.32%  GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO 
MAGISTÉRIO - R$ 2.209,59 (dois mil e duzentos e nove reais e 
cinquenta e nove centavos);
 V. 1.11% DECISAO JUDICIAL VENCIMENTO - R$ 
20,38 (vinte reais e trinta e oito centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 20 DE OUTU-
BRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV

ATO Nº 1017/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso de suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 
34.037, de 23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos integrais 
mensais e com paridade, à GILDA MARIA PEREIRA DA SILVA, 
matrícula 271111-01, no cargo de PROFESSOR III, CLASSE C, Refe-
rência 5, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO DA EDUCA-
ÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SECRETARIA DE ESTA-
DO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 6º incisos I, II, III e IV da 
EC nº41/03, combinado com o § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, 
com redação dada pela EC 20/98 e o  §7º do artigo 10 da EC nº 103/2019, 
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artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 073/04, Lei nº 6.107/94, art. 94 
e Lei nº 9.860/13, artigos 33, 34, inciso II (com redação dada pela lei 
n° 10.568/17) e 35, inciso II, tendo em vista o que consta no  Processo 
nº 186287/2018 - URE/IMPERATRIZ, Anexo(s): 119/2006 - URE/
IMPERATRIZ, 148433/2016 - URE/IMPERATRIZ, conforme dis-
criminação das seguintes parcelas:

 I. 20% ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
333,14 (trezentos e trinta e três reais e quatorze centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.665,70 (um mil e seiscentos e 
sessenta e cinco reais e setenta centavos);
 III. 15%GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 
249,86 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos); 
 IV. 120.32%  GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.004,17 (dois mil e quatro reais e dezessete centavos);
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 27 DE OUTU-
BRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV

ATO Nº 1127/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos in-
tegrais mensais e com paridade, à JERUZA SOUSA DE LIMA, 
matrícula 273792-00, no cargo de PROFESSOR III, CLASSE C, 
Referência 05, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 6º incisos I, 
II, III e IV da EC nº41/03, combinado com o § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/98 e o  §7º do 
artigo 10 da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 
073/04, Lei nº 6.107/94, art. 94 e Lei nº 9.860/13, Artigos 33, 34, II 
(com alterações dada pela Lei nº 10.568/2017), tendo em vista o que 
consta no  Processo nº 139591/2019 - URE/BARRA DO CORDA, 
conforme discriminação das seguintes parcelas:

 I. 25%  ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
297,05 (duzentos e noventa e sete reais e cinco centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.665,70 (um mil e seiscentos e 
sessenta e cinco reais e setenta centavos);
 III. 120.32% GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.004,17 (dois mil e quatro reais e dezessete centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 13 DE NO-
VEMBRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV

ATO Nº 1046/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos in-
tegrais mensais e com paridade, à JOANA DARQUE AGUIAR 
FREIRE, matrícula 268733-00, no cargo de PROFESSOR III, 
CLASSE A, Referência 02, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MA-
GISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do arti-
go 3º, I,II,III, parágrafo único da EC nº 47/05, combinado com o § 7º 
do artigo 10 da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar 
nº 073/04 e artigo 94 da Lei nº 6.107/94, Lei nº 9.860/2013, Artigos 
33, 34, II (com alterações dada pela Lei nº 10.568/2017) e 35, I , 
tendo em vista o que consta no  Processo nº 149541/2019 - SEDUC, 
Anexo(s): 6397/2001 - SEDUC, 21615/1997 - SEDUC, conforme 
discriminação das seguintes parcelas:

 I. 30%   ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
432,94 (quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.443,12 (um mil e quatrocentos e 
quarenta e três reais e doze centavos);
 III. 10% GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 
144,31 (cento e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos);
 IV. 120.32%  GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO 
MAGISTÉRIO - R$ 1.736,36 (um mil e setecentos e trinta e seis 
reais e trinta e seis centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 6 DE NO-
VEMBRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
da 
ATO Nº 1092/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso de suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 
34.037, de 23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, a JOÃO DA CRUZ PEREIRA NE-
VES, matrícula 281666-00, no cargo de ESPECIALISTA EM SAÚ-
DE, CLASSE ESPECIAL, Referência 11, Especialidade TÉCNICO 
EM EDUCAÇÃO FÍSICA, Grupo ADMINISTRAÇÃO GERAL, 
Subgrupo NIVEL SUPERIOR, do Quadro de Pessoal do(a) SECRE-
TARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 3º, 
I,II,III, parágrafo único da EC nº 47/05, combinado com o § 7º do 
artigo 10 da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar 
nº 073/04 e artigo 94 da Lei nº 6.107/94, tendo em vista o que consta 
no  Processo nº 300513/2018 - URE/SÃO JOÃO DOS PATOS, 
Anexo(s): 4903/2017 - URE/SÃO JOÃO DOS PATOS, conforme 
discriminação das seguintes parcelas:

 I. 35%   ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 1.994,33 
(um mil e novecentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos); 
 II. VENCIMENTO - R$ 5.698,07 (cinco mil e seiscentos e 
noventa e oito reais e sete centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 6 DE NO-
VEMBRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
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ATO Nº 1079/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, a LUIS FERNANDO AVILA SAN-
TOS, matrícula 268355-00, no cargo de PROFESSOR III, CLASSE 
C, Referência 07, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SECRETA-
RIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 6º incisos 
I, II, III e IV da EC nº 41/03, combinado com o § 5º do artigo 40 
da Constituição Federal e o § 7º do artigo 10, da EC nº 103/2019, 
artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 073/04, Lei nº 6.107/94 art. 
94 e Lei nº 9.860/13, Artigos 33, 34, II (com alterações dada pela 
Lei nº 10.568/2017), tendo em vista o que consta no  Processo nº 
0160565/2019 - URE/PINHEIRO, conforme discriminação das se-
guintes parcelas:

 I. 30% ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
550,93 (quinhentos e cinquenta reais e noventa e três centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.836,43 (um mil e oitocentos e 
trinta e seis reais e quarenta e três centavos);
 III. 120.32%   GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO 
MAGISTÉRIO - R$ 2.209,59 (dois mil e duzentos e nove reais e 
cinquenta e nove centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 6 DE NOVEM-
BRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
da Presidente do Instituto de dos Servidores do Estado do Maranhão
ATO Nº 1080/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos integrais 
mensais e com paridade, a LUIS ORIONE MARTINS BARROS, 
matrícula 277902-00, no cargo de PROFESSOR III, CLASSE C, Re-
ferência 05, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO DA EDU-
CAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SECRETARIA DE ES-
TADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 6º incisos I, II, III e IV da 
EC nº41/03, combinado com o § 5º do artigo 40 da Constituição Federal 
e o § 7º do artigo 10, da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Comple-
mentar nº 073/04, Lei nº 6.107/94 art. 94 e Lei nº 9.860/13, Artigos 33, 
34, II (com alterações dada pela Lei nº 10.568/2017), tendo em vista o 
que consta no  Processo nº 164395/2019 - URE/ACAILANDIA, Ane-
xo(s): 129548/2017 - URE/ACAILANDIA, conforme discriminação 
das seguintes parcelas:

 I. 25%  ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
416,43 (quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos);

 II. VENCIMENTO - R$ 1.665,70 (um mil e seiscentos e 
sessenta e cinco reais e setenta centavos);
 III. 120.32% GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.004,17 (dois mil e quatro reais e dezessete centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 6 DE NOVEM-
BRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
ATO Nº 988/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos in-
tegrais mensais e com paridade, à MAGNOLIA SERRA MAIA, 
matrícula 286945-00, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 
CLASSE ESPECIAL, Referência 11, Especialidade AGENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO, Grupo ADMINISTRAÇÃO GERAL, Subgru-
po APOIO ADMINISTRATIVO, do Quadro de Pessoal do(a) SE-
CRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 
3º, I, II, III, parágrafo único da EC nº 47/05, combinado com o § 7º 
do artigo 10, da EC nº 103/2019, bem como os artigos 21 e 26 da Lei 
Complementar nº 073/04 e artigo 94 da Lei nº 6.107/94, tendo em 
vista o que consta no Processo n°  121927/2018- URE/PINHEIRO, 
conforme discriminação das seguintes parcelas:

 I. 30%   ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
439,44 (quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos); 
 II. VENCIMENTO - R$ 1.464,80 (um mil e quatrocentos e 
sessenta e quatro reais e oitenta centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 20 DE OUTU-
BRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV

ATO Nº 961/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos in-
tegrais mensais e com paridade, à MARIA CECÍLIA SANTANA 
NEGREIRO, matrícula 286958-00, no cargo de PROFESSOR III, 
CLASSE C, Referência 05, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGIS-
TÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SE-
CRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 6º 
incisos I, II, III e IV da EC nº41/03, combinado com o § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/98 e o  §7º 
do artigo 10 da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar 
nº 073/04, Lei nº 6.107/94, art. 94 e Lei nº 9.860/13, artigos 33, 34, 
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inciso II (com redação dada pela lei n° 10.568/17) e 35, inciso II, 
tendo em vista o que consta no  Processo nº 189343/2019 - SEDUC, 
Anexo(s): 20415/2012 - SEDUC, conforme discriminação das se-
guintes parcelas:

 I. 25% ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
416,43 (quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.665,70 (um mil e seiscentos e 
sessenta e cinco reais e setenta centavos);
 III. 15% GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 
249,86 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos); 
 IV. 120.32%  GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.004,17 (dois mil e quatro reais e dezessete centavos);
 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 20 DE OUTU-
BRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
da Presidente do Instituto de P

ATO Nº 1034/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos integrais 
mensais e com paridade, à MARIA CERES NOLETO SILVA, matrí-
cula 260995-00, no cargo de PROFESSOR III, CLASSE C, Referência 
7, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 3º, I,II,III, parágrafo único da 
EC nº 47/05, combinado com o § 7º do artigo 10 da EC nº 103/2019, 
artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 073/04 e artigo 94 da Lei nº 
6.107/94, Lei nº 9.860/2013, Artigos 33, 34, II (com alterações dada pela 
Lei nº 10.568/2017) e 35, I , tendo em vista o que consta no  Processo nº 
134978/2014 - URE/TIMON, Anexo(s): 00662/2005 - URE/TIMON, 
conforme discriminação das seguintes parcelas:

 I. 35% ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
642,76 (seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.836,43 (um mil e oitocentos e 
trinta e seis reais e quarenta e três centavos);
 III. 10% GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 
183,64 (cento e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos);
 IV. 120.32%  GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.209,59 (dois mil e duzentos e nove reais e cinquen-
ta e nove centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 27 DE OUTU-
BRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV

ATO Nº 1169/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, à MARIA DA CONCEIÇÃO BAR-
BOSA DE SOUSA, matrícula 276437-00, no cargo de PROFESSOR 
III, CLASSE C, Referência 07, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MA-
GISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 
3º, I,II,III, parágrafo único da EC nº 47/05, combinado com o § 7º do 
artigo 10 da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar 
nº 073/04 e artigo 94 da Lei nº 6.107/94, Lei nº 9.860/2013, artigos 
33, 34, inciso II (com redação dada pela lei n° 10.568/17) e 35, inciso 
II , tendo em vista o que consta no  Processo nº 30022/2018 - SE-
DUC, Anexo(s): 14040/2011 - SEDUC, conforme discriminação das 
seguintes parcelas:

 I. 35%   ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
642,76 (seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.836,43 (um mil e oitocentos e 
trinta e seis reais e quarenta e três centavos);
 III. DECISÃO JUDICIAL REMUNERAÇÃO - R$ 45,26 
(quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos);
 IV. 15% GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 275,46 
(duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos);
 V. 120.32%  GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.209,59 (dois mil e duzentos e nove reais e cinquen-
ta e nove centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 20 DE NO-
VEMBRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
da Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Maranhão

ATO Nº 1131/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, à MARIA DA CONCEIÇÃO TOR-
RES MONTEIRO, matrícula 269634-00, no cargo de PROFESSOR 
III, CLASSE C, Referência 7, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MA-
GISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 
3º, I, II, III, parágrafo único da EC nº 47/05, combinado com o § 7º 
do artigo 10 da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar 
nº 073/04, artigo 94 da Lei nº 6.107/94 e artigos 33, 34, II (com alte-
rações dada pela Lei nº 10.568/2017) e 35, I, da Lei nº 9.860/2013, 
tendo em vista o que consta no  Processo nº 164247/2014 - URE/
CHAPADINHA, Anexo(s): Processo n° 1974/2001 - GDR-CHA-
PADINHA, conforme discriminação das seguintes parcelas:

 I. 30% ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
550,93 (quinhentos e cinquenta reais e noventa e três centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.836,43 (um mil e oitocentos e 
trinta e seis reais e quarenta e três centavos);
 III. 10%GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 183,64 
(cento e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos);
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 IV. 120.32%  GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.209,59 (dois mil e duzentos e nove reais e cinquen-
ta e nove centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 13 DE NO-
VEMBRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV

ATO Nº 1056/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, à MARIA DO CARMO TAVARES 
MESQUITA, matrícula 267925-00, no cargo de PROFESSOR III, 
CLASSE C, Referência 05, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MA-
GISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 
3º, I,II,III, parágrafo único da EC nº 47/05, combinado com o § 7º do 
artigo 10 da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar 
nº 073/04 e artigo 94 da Lei nº 6.107/94, Lei nº 9.860/2013, Artigos 
33, 34, II (com alterações dada pela Lei nº 10.568/2017) , tendo em 
vista o que consta no  Processo nº 152667/2019 - URE/CAXIAS, 
Anexo(s): 316/2011 - URE/CAXIAS, conforme discriminação das 
seguintes parcelas:

 I. 25% ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
416,43 (quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.665,70 (um mil e seiscentos e 
sessenta e cinco reais e setenta centavos);
 III. 120.32% GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.004,17 (dois mil e quatro reais e dezessete centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 6 DE NOVEM-
BRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
da Presidente do Instituto de Pre

ATO Nº 962/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos in-
tegrais mensais e com paridade, à MARIA DO PERPÉTUO SO-
CORRO SILVA, matrícula 286813-00, no cargo de PROFESSOR 
III, CLASSE A, Referência 02, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MA-
GISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 
3º, I,II,III, parágrafo único da EC nº 47/05, combinado com o § 7º do 
artigo 10 da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 

073/04 e artigo 94 da Lei nº 6.107/94, Lei nº 9.860/2013, Artigos 33, 
34, II (com alterações dada pela Lei nº 10.568/2017) , tendo em vista 
o que consta no  Processo nº 984/2019 - URE/CAXIAS, conforme 
discriminação das seguintes parcelas:

 I. 30%   ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
432,94 (quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos); 
 II.VENCIMENTO - R$ 1.443,12 (um mil e quatrocentos e 
quarenta e três reais e doze centavos)
 III. 120.32% GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 1.736,36 (um mil e setecentos e trinta e seis reais e 
trinta e seis centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 20 DE OUTU-
BRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
da President

ATO Nº 1024/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso de suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 
34.037, de 23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, à MARIA DO ROSÁRIO BRAGA 
SOUSA, matrícula 280336-01, no cargo de PROFESSOR III, CLAS-
SE C, Referência 07, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SECRETA-
RIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 3º, I,II,III, 
parágrafo único da EC nº 47/05, combinado com o § 7º do artigo 10 
da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 073/04 
e artigo 94 da Lei nº 6.107/94, Lei nº 9.860/2013, Artigos 33, 34, 
II (com alterações dada pela Lei nº 10.568/2017) e 35, I , tendo em 
vista o que consta no  Processo nº 202961/2014 - URE/ITAPECU-
RU-MIRIM, Anexo(s): 1131/2008 - URE/ITAPECURU-MIRIM, 
conforme discriminação das seguintes parcelas:

 I. 35%  ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
642,76 (seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.836,43 (um mil e oitocentos e 
trinta e seis reais e quarenta e três centavos);
 III.10% GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 183,64 
(cento e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos);
 IV. 120.32%  GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO 
MAGISTÉRIO - R$ 2.209,59 (dois mil e duzentos e nove reais e 
cinquenta e nove centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 27 DE OUTU-
BRO DE 2020..

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
da Presidente do Instituto de Pre

ATO Nº 1146/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso de suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 
34.037, de 23 de abril de 2018, art. 3º,
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R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos in-
tegrais mensais e com paridade, à MARIA HELENA SANTOS 
DE ARAUJO, matrícula 285104-00, no cargo de PROFESSOR I, 
CLASSE C, Referência 06, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MA-
GISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 
3º, I,II,III, parágrafo único da EC nº 47/05, combinado com o § 7º do 
artigo 10 da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 
073/04 e artigo 94 da Lei nº 6.107/94, Lei nº 9.860/2013, Artigos 33, 
34, I (com alterações dada pela Lei nº 10.568/2017) e 35, I , tendo em 
vista o que consta no  Processo nº 84773/2014 - URE/ITAPECU-
RU-MIRIM, Anexo(s): 759/2006 - URE/ITAPECURU-MIRIM, 
conforme discriminação das seguintes parcelas:

 I. 30% ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 432,94 
(quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.443,12 (um mil e quatrocentos e 
quarenta e três reais e doze centavos);
 III. 10%GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 144,31 
(cento e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos);
 IV. 89%  GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MAGIS-
TÉRIO - R$ 1.284,38 (um mil e duzentos e oitenta e quatro reais e 
trinta e oito centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 13 DE NO-
VEMBRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
da Presidente do Instituto de Previdê

ATO Nº 1093/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, à MARIA JOSÉ DA SILVA PINTO, 
matrícula 277884-00, no cargo de PROFESSOR III, CLASSE C, 
Referência 05, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 6º incisos I, 
II, III e IV da EC nº41/03, combinado com o § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/98 e o  §7º do 
artigo 10 da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar 
nº 073/04, Lei nº 6.107/94, art. 94 e Lei nº 9.860/13, artigos 33, 34, 
inciso II (com redação dada pela lei n° 10.568/17) e 35, inciso II, 
tendo em vista o que consta no  Processo nº 146366/2019 - URE/
IMPERATRIZ, Anexo(s): 1330/2011 - URE/IMPERATRIZ, con-
forme discriminação das seguintes parcelas:

 I. 25%   ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
416,43 (quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.665,70 (um mil e seiscentos e 
sessenta e cinco reais e setenta centavos);
 III. 15% GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 
249,86 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos);

 IV. 120.32% GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.004,17 (dois mil e quatro reais e dezessete centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 6 DE NO-
VEMBRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV

ATO Nº 1058/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso de suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 
34.037, de 23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, à MARIA JOSÉ DO NASCIMEN-
TO DE MORAES, matrícula 103517-00, no cargo de PROFES-
SOR III, CLASSE C, Referência 7, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo 
MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal 
do(a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos 
do artigo 3.º, I,II,III, parágrafo único da EC n.º 47/05, combinado 
com o § 7.º do artigo 10 da EC n.º 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei 
Complementar n.º 073/04 e artigo 94 da Lei n.º 6.107/94, Lei n.º 
9.860/2013, artigos 33, 34, inciso II (com redação dada pela lei n.° 
10.568/17) e 35, inciso II , tendo em vista o que consta no Processo 
n.º  21753/2019- SEDUC, Anexo(s): Processo n.º 21901/2009 - SE-
DUC, conforme discriminação das seguintes parcelas:

 I. 35%   ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
642,76 (seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.836,43 (um mil e oitocentos e 
trinta e seis reais e quarenta e três centavos);
 III. 15% GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 
275,46 (duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos);
 IV. 120.32%  GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO 
MAGISTÉRIO - R$ 2.209,59 (dois mil e duzentos e nove reais e 
cinquenta e nove centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 6 DE NO-
VEMBRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
do Maranhão
ATO Nº 665/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso de suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 
34.037, de 23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos in-
tegrais mensais e com paridade, à MARIA JOSÉ NEVES DA 
CUNHA, matrícula 281571-00, no cargo de PROFESSOR III, 
CLASSE C, Referência 7, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGIS-
TÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SE-
CRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 
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3º, I,II,III, parágrafo único da EC nº 47/05, combinado com o § 7º do 
artigo 10 da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 
073/04 e artigo 94 da Lei nº 6.107/94, Lei nº 9.860/2013, artigos 33, 
34, inciso II (com redação dada pela lei n° 10.568/17) e 35, inciso II 
, tendo em vista o que consta no  Processo nº 237480/2014 - URE/
PEDREIRAS, Anexo(s): 187985/2014 - URE/PEDREIRAS, con-
forme discriminação das seguintes parcelas:

 I. 35%  ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
642,76 (seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos); 
 II. VENCIMENTO - R$ 1.836,43 (um mil e oitocentos e 
trinta e seis reais e quarenta e três centavos);
 III. 15%  GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 
275,46 (duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos);
 IV. 120.32% GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.209,59 (dois mil e duzentos e nove reais e cinquen-
ta e nove centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 12 DE AGOS-
TO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
da Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
ATO Nº 1027/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos integrais 
mensais e com paridade, à MARIA LOPES TEIXEIRA, matrícu-
la 289375-00, no cargo de PROFESSOR III, CLASSE C, Referência 
05, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 6º incisos I, II, III e IV da EC 
nº41/03, combinado com o § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, 
com redação dada pela EC 20/98 e o  §7º do artigo 10 da EC nº 103/2019, 
artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 073/04, Lei nº 6.107/94, art. 94 
e Lei nº 9.860/13, artigos 33, 34, inciso II (com redação dada pela lei 
n° 10.568/17) e 35, inciso II, tendo em vista o que consta no  Processo 
nº 159485/2019 - URE/IMPERATRIZ, Anexo(s): 593/2010 - URE/
IMPERATRIZ, 11293/2018 - URE/IMPERATRIZ, conforme discri-
minação das seguintes parcelas:

 I. 25%   ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
416,43 (quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.665,70 (um mil e seiscentos e 
sessenta e cinco reais e setenta centavos);
 III. 15% GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 
249,86 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos);
 IV. 120.32% GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.004,17 (dois mil e quatro reais e dezessete centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 27 DE OUTU-
BRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV

ATO Nº 1060/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso de suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 
34.037, de 23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, à MARIA RITA VIEIRA LIMA, 
matrícula 287099-00, no cargo de PROFESSOR III, CLASSE A, 
Referência 2, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 6.º incisos I, 
II, III e IV da EC n.º 41/03, combinado com o § 5.º do artigo 40 da 
Constituição Federal, com redação dada pela EC n.º 20/98 e o § 7.º do 
artigo 10 da EC n.º 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar 
n.º 073/04, Lei n.º 6.107/94, art. 94 e Lei nº 9.860/13, artigos 33, 34, 
II (com alterações dada pela Lei n.º 10.568/2017), tendo em vista o 
que consta no Processo n.º  149203/2019- URE/IMPERATRIZ, con-
forme discriminação das seguintes parcelas:

 I. 25%   ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
360,78 (trezentos e sessenta reais e setenta e oito centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.443,12 (um mil e quatrocentos e 
quarenta e três reais e doze centavos);
 III. 120.32%   GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO 
MAGISTÉRIO - R$ 1.736,36 (um mil e setecentos e trinta e seis 
reais e trinta e seis centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 6 DE NO-
VEMBRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
da Presidente do Instituto

ATO Nº 1135/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso de suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 
34.037, de 23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, à MARIA VIEIRA FREITAS DA 
SILVA, matrícula 282644-00, no cargo de PROFESSOR III, CLAS-
SE C, Referência 07, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉ-
RIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SE-
CRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 
3º, I,II,III, parágrafo único da EC nº 47/05, combinado com o § 7º do 
artigo 10 da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 
073/04 e artigo 94 da Lei nº 6.107/94, Lei nº 9.860/2013, Artigos 33, 
34, II (com alterações dada pela Lei nº 10.568/2017) e 35, I , tendo 
em vista o que consta no  Processo nº 145020/2014 - URE/TIMON, 
Anexo(s): 3003/2003 - GEADRLM, conforme discriminação das 
seguintes parcelas:

 I. 35% ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
642,76 (seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos);



48 SEGUNDA-FEIRA, 21 - DEZEMBRO - 2020   D.O. PODER EXECUTIVO

 II. VENCIMENTO - R$ 1.836,43 (um mil e oitocentos e 
trinta e seis reais e quarenta e três centavos);
 III. 10% GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 
183,64 (cento e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos);
 IV. 120.32%  GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.209,59 (dois mil e duzentos e nove reais e cinquen-
ta e nove centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 13 DE NO-
VEMBRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
da Presidente do Instituto de 

ATO Nº 1136/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, à MARIDALVA AMADO PICAN-
CO, matrícula 00268007-01, no cargo de PROFESSOR I, CLASSE 
C, Referência 06, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SECRETA-
RIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 6º incisos 
I, II, III e IV da EC nº41/03, combinado com o § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/98, e o §7º do 
artigo 10 da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 
073/04, Lei nº 6.107/94, art. 94 e Lei nº 9.860/13, Artigos 33 e 34, I 
(com alterações dada pela Lei nº 10.568/2017), tendo em vista o que 
consta no  Processo nº 171280/2019 - SEDUC, conforme discrimi-
nação das seguintes parcelas:

 I. 25%   ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
360,78 (trezentos e sessenta reais e setenta e oito centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.443,12 (um mil e quatrocentos e 
quarenta e três reais e doze centavos);
 III. 89%   GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 1.284,38 (um mil e duzentos e oitenta e quatro reais 
e trinta e oito centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 13 DE NO-
VEMBRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
da Presidente do Instituto de Pre

ATO Nº 715/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos in-
tegrais mensais e com paridade, à MARILIA DE JESUS PINHO 
CARVALHO, matrícula 00276961-00, no cargo de PROFESSOR 
III, CLASSE C, Referência 7, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MA-
GISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 

3º, I,II,III, parágrafo único da EC nº 47/05, combinado com o § 7º do 
artigo 10 da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 
073/04 e artigo 94 da Lei nº 6.107/94, Lei nº 9.860/2013, Artigos 33, 
34, II (com alterações dada pela Lei nº 10.568/2017) e 35, I , tendo em 
vista o que consta no Processo nº 0128486/2019 - SEDUC, Anexo(s):  
Processo nº 1245/1997 - SEDUC, conforme discriminação das se-
guintes parcelas:

 I. 35%  ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
642,76 (seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.836,43 (um mil e oitocentos e 
trinta e seis reais e quarenta e três centavos);
 III. 10%  GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 
183,64 (cento e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos);
 IV. 120.32%  GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.209,59 (dois mil e duzentos e nove reais e cinquen-
ta e nove centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 18 DE AGOS-
TO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
da Presidente do Instituto de Previdência dos

ATO Nº 1061/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, à MARINEIDE DE SOUZA SAN-
TOS, matrícula 280727, no cargo de PROFESSOR III, CLASSE C, 
Referência 5, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 6º incisos I, II, 
III e IV da EC nº41/03, combinado com o § 5º do artigo 40 da Consti-
tuição Federal, com redação dada pela EC 20/98 e o  §7º do artigo 10 
da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 073/04, 
Lei nº 6.107/94, art. 94 e Lei nº 9.860/13, artigos 33, 34, inciso II 
(com redação dada pela lei n° 10.568/17) e 35, inciso II, tendo em vis-
ta o que consta no  Processo nº 112857/2019 - URE/IMPERATRIZ, 
Anexo(s): 1278/2011 - URE/IMPERATRIZ, conforme discrimina-
ção das seguintes parcelas:

 I. 25% ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
416,43 (quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.665,70 (um mil e seiscentos e 
sessenta e cinco reais e setenta centavos);
 III. 15%GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 249,86 
(duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos);
 IV. 120.32%  GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.004,17 (dois mil e quatro reais e dezessete centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 6 DE NOVEM-
BRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
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ATO Nº 992/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, à MARLY CUTRIM DE MENE-
ZES, matrícula 265620-01, no cargo de PROFESSOR III, CLASSE 
C, Referência 7, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 6.º incisos I, 
II, III e IV da EC n.º 41/03, combinado com o § 5.º do artigo 40 da 
Constituição Federal, com redação dada pela EC n.º 20/98 e o  § 7.º 
do artigo 10 da EC n.º 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complemen-
tar n.º 073/04, Lei n.º 6.107/94, art. 94 e Lei nº 9.860/13, artigos 33, 
34, II (com redação dada pela Lei n.º 10.568/2017) e 35, IV, tendo em 
vista o que consta no Processo n.º  45959/2019- SEDUC, Anexo(s): 
Processo n.º 72108/2014 - SEDUC, Processo n.º 3909/2002 - GDH, 
conforme discriminação das seguintes parcelas:

 I. 30%   ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
550,93 (quinhentos e cinquenta reais e noventa e três centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.836,43 (um mil e oitocentos e 
trinta e seis reais e quarenta e três centavos);
 III. 25% GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 
459,11 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e onze centavos);
 IV. 120.32% GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.209,59 (dois mil e duzentos e nove reais e cinquen-
ta e nove centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 20 DE OUTU-
BRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
da Presidente do Instituto de Previdê

ATO Nº 1137/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, à MARY LOURDES DE SOUSA, 
matrícula 00271342-00, no cargo de PROFESSOR III, CLASSE C, 
Referência 007, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 3º, I,II,III, pa-
rágrafo único da EC nº 47/05, combinado com o §7º do artigo 10 da 
EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 073/04 e 
artigo 94 da Lei nº 6.107/94, Lei nº 9.860/2013, artigos 33, 34, inciso 
II (com redação dada pela lei n° 10.568/17) e 35, inciso II , tendo em 
vista o que consta no Processo nº 154600/2018 - SEDUC, Anexo(s):  
Processo nº 21827/2009 - SEDUC, conforme discriminação das 
seguintes parcelas:

 I. 30% ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
550,93 (quinhentos e cinquenta reais e noventa e três centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.836,43 (um mil e oitocentos e 
trinta e seis reais e quarenta e três centavos);
 III. 15% GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 
275,46 (duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos);
 IV. 120.32% GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.209,59 (dois mil e duzentos e nove reais e cin-
quenta e nove centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 13 DE NO-
VEMBRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
da Presidente do Instituto de Previdência d

ATO Nº 1062/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso de suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 
34.037, de 23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, à MÉRCIA MARIA RODRIGUES 
LIMA, matrícula 289751-01, no cargo de PROFESSOR III, CLAS-
SE C, Referência 05, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉ-
RIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SE-
CRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 6º 
incisos I, II, III e IV da EC nº41/03, combinado com o § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/98 e o  §7º 
do artigo 10 da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar 
nº 073/04, Lei nº 6.107/94, art. 94 e Lei nº 9.860/13, artigos 33, 34, 
inciso II (com redação dada pela lei n° 10.568/17) e 35, inciso II, 
tendo em vista o que consta no  Processo nº 59370/2019 - SEDUC, 
Anexo(s): 8554/2002 - SEDUC, 174095/2017 - SEDUC, conforme 
discriminação das seguintes parcelas:

 I. 20%  ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
333,14 (trezentos e trinta e três reais e quatorze centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.665,70 (um mil e seiscentos e 
sessenta e cinco reais e setenta centavos);
 III. 15%GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 249,86 
(duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos);
 IV. 120.32% GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.004,17 (dois mil e quatro reais e dezessete centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 6 DE NO-
VEMBRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV

ATO Nº 1140/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso de suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 
34.037, de 23 de abril de 2018, art. 3º,
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R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária por Idade a RAI-
MUNDO CARVALHO DUTRA, matrícula 265324-01, no cargo de 
PROFESSOR III, CLASSE C, Referência 06, Especialidade , Grupo 
EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSI-
CA, do Quadro de Pessoal do(a) SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, com proventos proporcionais mensais da média das 
maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições 
para a previdência social, correspondentes a 8611 dias, equivalentes 
a 23 ano(s), 7 mes(es) e 4 dia(s) de contribuição, na proporção de 35 
anos de contribuição, no valor de R$ 2.470,43 (dois mil e quatrocen-
tos e setenta reais e quarenta e três centavos), nos termos do artigo 40, 
§ 1º, inciso III, alínea “b”, §§ 2º, 3º e 17, com as alterações determi-
nadas pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03, combinado 
com §7º do artigo 10 da EC nº 103/19 e artigo 1º, da Lei Federal 
10.887/04, e artigos 21 e 26, da Lei Complementar nº 073/04, tendo 
em vista o que consta no  Processo nº 67705/2018 - SEDUC.

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 13 DE NO-
VEMBRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão – IPREV

ATO Nº 1013/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 
23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, à ROSANA BUHATEM RIBEIRO, 
matrícula 274344-00, no cargo de PROFESSOR III, CLASSE C, 
Referência 06, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 3º, I,II,III, pa-
rágrafo único da EC nº 47/05, combinado com o § 7º do artigo 10 
da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 073/04 
e artigo 94 da Lei nº 6.107/94, Lei nº 9.860/2013, Artigos 33, 34, 
II (com alterações dada pela Lei nº 10.568/2017) e 35, I , tendo em 
vista o que consta no  Processo nº 156965/2016 - SEDUC, Anexo(s): 
1317/2001 - GDRBAC, 190780/2014 - SEDUC, conforme discrimi-
nação das seguintes parcelas:

 I. 25%   ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
437,25 (quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.748,99 (um mil e setecentos e 
quarenta e oito reais e noventa e nove centavos);
 III. 10%   GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 
174,90 (cento e setenta e quatro reais e noventa centavos);
 IV. 120.32% GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.104,38 (dois mil e cento e quatro reais e trinta e 
oito centavos);
 V. 4.36% DECISAO JUDICIAL VENCIMENTO - R$ 
76,26 (setenta e seis reais e vinte e seis centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 27 DE OUTU-
BRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV

ATO Nº 1095/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 23 
de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos integrais 
mensais e com paridade, à ROSANGELA MENDES COSTA, matrícula 
263637-00, no cargo de PROFESSOR III, CLASSE C, Referência 06, Gru-
po EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 
do Quadro de Pessoal do(a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA-
ÇÃO, nos termos do artigo 6º incisos I, II, III e IV da EC nº41/03, combina-
do com o § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, com redação dada pela 
EC 20/98 e o  §7º do artigo 10 da EC nº 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei 
Complementar nº 073/04, Lei nº 6.107/94, art. 94 e Lei nº 9.860/13, Artigos 
33, 34, II (com alterações dada pela Lei nº 10.568/2017) e 35, III, tendo 
em vista o que consta no  Processo nº 113833/2019 - SEDUC, Anexo(s): 
102734/2013 - SEDUC, conforme discriminação das seguintes parcelas:

 I. 25%   ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
437,25 (quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.748,99 (um mil e setecentos e qua-
renta e oito reais e noventa e nove centavos);
 III. 20% GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - R$ 349,80 
(trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos);
 IV. 120.32% GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MA-
GISTÉRIO - R$ 2.104,38 (dois mil e cento e quatro reais e trinta e oito 
centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 6 DE NOVEM-
BRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
da Presidente do Instituto dos Servidores do Estado do Maranhão
ATO Nº 1141/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 34.037, de 23 
de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos integrais 
mensais e com paridade, à ROSILENE DO NASCIMENTO BA-
TISTA, matrícula 280688-00, no cargo de PROFESSOR III, CLASSE 
A, Referência 2, Grupo EDUCAÇÃO, Subgrupo MAGISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA, do Quadro de Pessoal do(a) SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos termos do artigo 6.º incisos I, II, 
III e IV da EC n.º 41/03, combinado com o § 5.º do artigo 40 da Consti-
tuição Federal, com redação dada pela EC n.º 20/98 e o  § 7.º do artigo 10 
da EC n.º 103/2019, artigos 21 e 26 da Lei Complementar nº 073/04, Lei 
nº 6.107/94, art. 94 e Lei nº 9.860/13, Artigos 33, 34, II (com alterações 
dada pela Lei n.º 10.568/2017), tendo em vista o que consta no Processo 
n.º  124575/2019- URE/IMPERATRIZ, conforme discriminação das se-
guintes parcelas:

 I. 25%  ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 360,78 
(trezentos e sessenta reais e setenta e oito centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.443,12 (um mil e quatrocentos e 
quarenta e três reais e doze centavos);
 III. 120.32% GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO 
MAGISTÉRIO - R$ 1.736,36 (um mil e setecentos e trinta e seis 
reais e trinta e seis centavos);
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 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 13 DE NO-
VEMBRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV
da Pres
ATO Nº 1161/2020

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso de suas atribuições legais, com base no Decreto Estadual nº 
34.037, de 23 de abril de 2018, art. 3º,

R E S O L V E:

 Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos inte-
grais mensais e com paridade, a SERGIO HENRIQUE ROSA RO-
DRIGUES, matrícula 262887-00, no cargo de AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO, CLASSE ESPECIAL, Referência 11, Especialidade 
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, Grupo ADMINISTRAÇÃO 
GERAL, Subgrupo APOIO ADMINISTRATIVO, do Quadro de 
Pessoal do(a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nos 
termos do artigo 3.º, I,II,III, parágrafo único da EC n.º 47/05, combi-
nado com o § 7.º do artigo 10 da EC n.º 103/2019, artigos 21 e 26 da 
Lei Complementar n.º 073/04 e artigo 94 da Lei n.º 6.107/94, tendo 
em vista o que consta no Processo n.º  81625/2018- SEDUC, confor-
me discriminação das seguintes parcelas:

 I. 35%   ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - R$ 
512,68 (quinhentos e doze reais e sessenta e oito centavos);
 II. VENCIMENTO - R$ 1.464,80 (um mil e quatrocentos e 
sessenta e quatro reais e oitenta centavos);

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 20 DE NO-
VEMBRO DE 2020.

MAYCO MURILO PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV

Conselho Administrativo do Fundo Estadual de Pensão 
e Aposentadoria – CONFEPA

RESOLUÇÃO / CONFEPA N° 05, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

        O CONSELHO ADMINISTRATIVO DO FUNDO ESTADU-
AL DE PENSÃO E APOSENTADORIA – CONFEPA, em reunião 
realizada no dia 16 de dezembro de 2020, por meio de videoconferên-
cia e tendo em vista o disposto no parágrafo 6°, art. 9°, do Decreto n° 
33.826, de 23 de fevereiro de 2018. 

R E S O L V E:

 Art. 1° - APROVAR, o calendário para o exercício 2021 
(tabela abaixo), de reuniões do Conselho Administrativo do Fundo 
Estadual de Pensão e Aposentadoria – CONFEPA, sendo as reuniões 
bimestrais, conforme art. 5°, § 6° da Lei Complementar n° 197, de 06 
de novembro de 2017, alterada pela Lei Complementar n° 205, de 29 
de dezembro de 2017; 

MÊS DIA
Fevereiro 23

Abril 27
Junho 29
Agosto 31
Outubro 26

Dezembro 14

 Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data da sua 
publicação.

 CONSELHO ADMINISTRATIVO DO FUNDO ESTA-
DUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA – CONFEPA, EM SÃO 
LUÍS 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Mayco Murilo Pinheiro                          Felipe Aragão Costa
Presidente do CONFEPA e             Representante da Secretaria de   
Presidente do IPREV/MA             Estado da Educação (SEDUC)

 Adilon Arruda Léda Filho                 Ivaldo Fortaleza Ferreira
Representante da Secretaria de      Representante da Associação dos  
 Estado da  Gestão, Patrimônio      Servidores do Tribunal de Contas  
  e Assistência dos Servidores            do Estado do MA (ASTCE) 
              (SEGEP)               

          Dionatã Silva Lima                        Ciane Sozinho de Souza 
Representante do Sindicato dos               Representante da Secretaria
Servidores do Ministério Público        de Estado de Governo
do Estado do MA (SINDSEMP)                   SEGOV) 
                              
Marco Adriano Ramos Fonseca          Henrique Gomes de Oliveira 
 Representante da Associação dos      Representante do Sindicato dos 
Magistrados do Maranhão-(AMMA)  Trabalhadores em Educação
                     Básica das Redes Públicas e 
       Municipais do Maranhão 
          ( SINPROESEMMA) 

RESOLUÇÃO / CONFEPA N° 06, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
        
 O CONSELHO ADMINISTRATIVO DO FUNDO ES-
TADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA – CONFEPA, em 
reunião realizada no dia 16 de dezembro de 2020, por meio de vide-
oconferência e tendo em vista o disposto no parágrafo 6°, art. 9°, do 
Decreto n° 33.826, de 23 de fevereiro de 2018. 

R E S O L V E:

 Art. 1° - APROVAR, a Política Anual de Investimentos 
ano 2021 do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria – FEPA, 
apresentada pelo Comitê de Investimento em reunião realizada por 
meio de videoconferência, no dia 16 de dezembro de 2020;

 Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

 CONSELHO ADMINISTRATIVO DO FUNDO ESTA-
DUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA – CONFEPA, EM 
SÃO LUÍS 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

  Mayco Murilo Pinheiro                          Felipe Aragão Costa
Presidente do CONFEPA e             Representante da Secretaria de   
Presidente do IPREV/MA             Estado da Educação (SEDUC)
 Adilon Arruda Léda Filho                 Ivaldo Fortaleza Ferreira
Representante da Secretaria de      Representante da Associação dos  
 Estado da  Gestão, Patrimônio      Servidores do Tribunal de Contas  
  e Assistência dos Servidores            do Estado do MA (ASTCE) 
              (SEGEP)               

          Dionatã Silva Lima                        Ciane Sozinho de Souza 
Representante do Sindicato dos               Representante da Secretaria
Servidores do Ministério Público        de Estado de Governo
do Estado do MA (SINDSEMP)                   SEGOV) 
                              
Marco Adriano Ramos Fonseca          Henrique Gomes de Oliveira 
 Representante da Associação dos      Representante do Sindicato dos 
Magistrados do Maranhão-(AMMA)  Trabalhadores em Educação
                     Básica das Redes Públicas e 
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1. INTRODUÇÃO 

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 
Maranhão (IPREV/MA) – autarquia criada pelo Decreto Estadual 
nº 34.037/2018 com competência legal de gerir, planejar, coordenar 
e supervisionar a execução e controle do Regime Próprio de Pre-
vidência Social do Estado do Maranhão (RPPS/MA) – apresenta a 
Política de Investimentos Anual para o Fundo Estadual de Pensão e 
Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA para o ano de 2021, 
em conformidade com a Resolução nº 3.922/2010 e Resolução nº 
4.604/2017 do Conselho Monetário Nacional- CMN e alterações.

Obedecendo aos critérios estabelecidos pelo Art. 4º e 5º 
da Resolução CMN nº 3.922/2010, o Comitê de Investimentos (CO-
MIN) no uso de suas atribuições legais previstas no Decreto Estadual 
n º 34.037/2018 elaborou este documento e submeteu para apreciação 
e revisão junto ao Conselho Administrativo do Fundo Estadual do 
Fundo de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - CONFE-
PA, tendo sido devidamente aprovado na 10ª reunião ordinária datada 
em 16 de Dezembro de 2020. 

Art. 4º Os responsáveis pela gestão do regime próprio de 
previdência social, antes do exercício a que se referir, deverão defi-
nir a política anual de aplicação dos recursos (...) (Resolução CMN 
3.922/2010) 

Art. 5º A política anual de investimentos dos recursos do 
regime próprio de previdência social e suas revisões deverão ser 
aprovadas pelo órgão superior competente, antes de sua implementa-
ção. (Resolução CMN 3.922/2010)

Em consonância com a legislação em vigor, a Política de 
Investimentos é um instrumento estratégico que possibilita melhor 
tomada de decisões no gerenciamento e acompanhamento dos recur-
sos previdenciários, com a aplicação em alternativas de investimen-
tos e desinvestimentos, observando os fatores de risco, que busquem 
refletir a legalidade, segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e 
adequação dentro dos padrões éticos e transparentes a fim de garantir 
a sustentabilidade financeira e atuarial dos ativos e passivos perten-
centes ao Fundo. Sendo assim, todos os investimentos obedecerão 
aos princípios e diretrizes contidos nesta Política anual.

1.1. VIGÊNCIA

A Política de Investimentos terá validade de 01 de janeiro 
de 2021 a 31 de dezembro de 2021, com possibilidade de ser alterada 
para adequação à legislação vigente e compatibilização com o mer-
cado, nos termos do artigo 3º, §1ºda Resolução CMN 3.922/2010. 

§ 1º Justificadamente, a política anual de investimentos 
poderá ser revista no curso de sua execução, com vistas à adequa-
ção ao mercado ou à nova legislação. (Resolução CMN 3.922/2010)

2. OBJETIVOS

A Política de Investimentos tem como objetivo estabelecer 
as diretrizes relativas à gestão dos recursos garantidores das reservas 
técnicas dos planos de benefícios do RPPS do Estado do Maranhão. 
As orientações contidas neste documento visam proporcionar melhor 
definição das diretrizes básicas e os limites de risco a que serão ex-
postos o conjunto dos investimentos com foco na busca da rentabili-
dade a ser atingida para propiciar a manutenção dos pagamentos dos 
benefícios aos seus segurados, uma vez que o ente previdenciário 
encontra-se em déficit financeiro. 

Com intenção de alcançar a meta atuarial estabelecida para 
as aplicações de recursos do RPPS de 2,5%+INPC (benchmark), a 
estratégia de investimento deverá prever diversificação, tanto no ní-

vel de classe de ativos (renda fixa, renda variável, imóveis) quanto na 
segmentação por subclasse de ativos, emissor, vencimentos diversos, 
indexadores, com vistas a maximizar a relação risco-retorno do mon-
tante total aplicado.

 Portanto, para a realização dos investimentos inerentes ao 
Regime de Previdência, elementos como a análise da taxa esperada 
de retorno, os riscos a ela inerentes, os limites legais e operacionais 
e a liquidez adequada dos ativos com especial ênfase no decorrer do 
tempo. Além disso, o histórico de atuação da empresa emissora dos 
papeis e das instituições distribuidoras dos produtos de investimentos 
são fundamentais nesse processo.

3. GESTÃO

A eficiência na gestão de recursos públicos é desafio con-
temporâneo para muitos gestores. Especificamente em relação à 
alocação em investimentos para o Fundo Estadual de Pensão e Apo-
sentadoria - FEPA, as tomadas de decisões devem observar as pe-
culiaridades do mercado financeiro, tendo em vista, sobretudo, sua 
volatilidade.

O portfólio ou a carteira de ativos deve considerar as incer-
tezas, o ambiente interno e externo para o seu gerenciamento no curto 
e longo prazo. A diversificação é primordial para a diluição e pulveri-
zação dos riscos envolvidos em cada modalidade de aplicação, evitar 
perdas inesperadas ou parâmetros de rentabilidade muito abaixo do 
previsto, uma vez que os retornos esperados podem ou não atingirem 
as expectativas dos investidores.

Nesta esteira, as decisões para os investimentos a serem 
realizados pelo Gestor dos recursos do FEPA deverão considerar en-
tre outros fatores, as tendências e comportamentos de oscilação das 
taxas de juros da economia, bem como as perspectivas de evolução 
dos segmentos de mercado de renda fixa e variável. Além disso, faz-
se necessário observar as projeções de fluxos de caixas futuros para 
honrar os compromissos do Fundo e os níveis de exposição ao risco 
a que determinados ativos estão submetidos.

Adicionalmente, uma gestão comprometida com maior 
nível de monitoramento e adoção de boas práticas de governança 
corporativa, transparência e qualificação de seus colaboradores também 
pode ajudar a garantir maior rentabilidade e segurança nos investimentos 
e atingir os objetivos propostos pela Política de Investimentos.

No RPPS/MA, a boa governança perpassa, essencialmente, 
pelos órgãos/unidades responsáveis das atividades de planejamento, 
execução e controle dos investimentos e criados pela Lei Comple-
mentar nº 197/2017:

a) Comitê de Investimentos (COMIN) – com atribuição de elaborar 
e acompanhar a Política Anual de Investimentos;
b) Conselho Administrativo do Fundo Estadual de Pensão e Apo-
sentadoria (CONFEPA) – com função precípua de deliberar e fisca-
lizar os investimentos;
c) Diretoria do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (DFE-
PA) - responsável pela aplicação e gerenciamento dos recursos do 
fundo.
d) Assessoria de Controle Interno (ASCONT) - orientar os res-
ponsáveis pelos investimentos quanto ao cumprimento das normas 
correlatas às aplicações de recursos.

3.1. MODELO DE GESTÃO

 O tipo de modelo adequado para a gestão dos recursos per-
tencentes ao IPREV/MA é uma alternativa estratégica e facultada aos 
seus gestores. Consoante o art. 15 da Resolução CMN 3.922, de 25 
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de novembro de 2010 e suas alterações, o ente previdenciário poderá, 
para executar as aplicações dos recursos, adotar o modelo de gestão 
que se adeque a realidade e capacidade de operacionalização dos seus 
investimentos. Neste sentido, há de se observar as orientações norma-
tivas vigentes e as peculiaridades do RPPS do Estado do Maranhão.

Art.15. A gestão das aplicações dos recursos dos re-
gimes próprios de previdência social poderá ser pró-
pria, por entidade autorizada e credenciada ou mista.
§ 1º Para fins desta Resolução, considera-se:

I -gestão própria, quando as aplicações são reali-
zadas diretamente pelo órgão ou entidade gestora 
do regime próprio de previdência social; (grifo 
nosso) 

II -gestão por entidade autorizada e credenciada, 
quando as aplicações são realizadas por intermédio 
de instituição financeira ou de outra instituição au-
torizada nos termos da legislação em vigor para o 
exercício profissional de administração de carteiras; e

III -gestão mista, quando as aplicações são realizadas, 
parte por gestão própria e parte por gestão por entida-
de autorizada e credenciada, observados os critérios 
definidos no inciso II.

 Desta forma, o IPREV MA adotará o modelo de gestão 
própria, já que o FEPA ficará responsável pela aplicação dos recur-
sos que compõem a carteira do Regime de Previdência Próprio do 
Maranhão – RPPS/MA, respeitados os parâmetros da legislação.
Por outro lado, para o modelo acima adotado, quando da escolha das 
entidades financeiras que receberão os recursos previdenciários para 
a aplicação em investimentos, deverá ser obedecido artigo 3º, inciso 
IX da Portaria MPS nº 519/2011 e alterações, bem como as diretrizes 
estabelecidas na Resolução CMN nº 3.922/2010.

IX - na gestão própria, antes da realização de qual-
quer operação, assegurar que as instituições escolhi-
das para receber as aplicações tenham sido objeto de 
prévio credenciamento. 

3.2. DO CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES

 Para fins de atendimento à legislação vigente, as institui-
ções financeiras deverão apresentar no processo de credenciamento, 
dentre outros documentos/critérios:
  
 a) atos de registro ou autorização para funcionamento ex-
pedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobili-
ários ou órgão competente;

b) observação de elevado padrão ético de conduta nas ope-
rações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições que, 
a critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobi-
liários ou de outros órgãos competentes desaconselhem um relacio-
namento seguro;

c) regularidade fiscal e previdenciária;

Ainda, quando se tratar de Fundos de investimentos, o cre-
denciamento deve obedecer pelo menos:

a) a análise do histórico e experiência de atuação do gestor 
e do administrador do fundo de investimento e de seus controladores;

b) a análise quanto ao volume de recursos sob sua gestão 
e administração, bem como quanto à qualificação do corpo técnico e 
segregação de atividades;

c) a avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores 
de desempenho e riscos assumidos pelos fundos de investimentos sob 
sua gestão e administração, no período mínimo de dois anos anterio-
res ao credenciamento;

d) a realização de análise e registro do distribuidor, insti-
tuição integrante do sistema de distribuição ou agente autônomo de 
investimento, certificando-se sobre o contrato para distribuição e 
mediação do produto ofertado e a regularidade com a Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM.

Por outro lado, está credenciado, atualmente, a operar com 
o IPREV/MA, o Banco do Brasil S/A – por intermédio da BB DTVM 
S.A, por força contratual com o Estado do Maranhão. Também foi 
sugerida por decisão do CONFEPA, a possibilidade de inclusão de 
outras instituições financeiras desde que aptas, inclusive com propos-
ta de credenciamento da Caixa Econômica Federal. As duas devem 
atender aos critérios da Resolução CMN 3922/2010 e a Portaria MPS 
519/2011.

No caso dos investimentos perseguidos pelo RPPS, vale 
ressaltar que suas aplicações não podem ficar atreladas exclusiva-
mente a contratos pré-estabelecidos, mas sim, atender os quesitos que 
assegurem boas condições de segurança, rentabilidade, solvência e li-
quidez, de maneira que busquem maiores e melhores retornos ao RPPS.

Todas as propostas de credenciamento deverão ser discu-
tidas em conjunto com os membros do Comitê de Investimentos - 
COMIN antes de quaisquer deliberações sobre as instituições a serem 
selecionadas.

3.3. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS INVESTI-
MENTOS

Para melhor garantir o acompanhamento das aplicações dos 
recursos pertencentes ao FEPA, serão elaborados, dentre outros, os 
seguintes instrumentos/ demonstrativos:

1. Relatório extraído com informações relevantes sobre ris-
co e rentabilidade das aplicações, elaborado a cada mês pelas institui-
ções financeiras onde os recursos estão sendo aplicados;

2. Acompanhamento e conciliação mensal pelos extratos 
das contas do FEPA dos recursos aplicados e resgatados nos fundos 
de investimentos selecionados; 

3. Demonstrativo mensal, a ser elaborado pelo FEPA com 
informações acerca das diversas modalidades de aplicação realizadas 
no período;

4. Avaliação semestral sobre o desempenho dos recursos 
aplicados com base nos relatórios formulados para verificação da 
necessidade de ajustes na estratégia de investimentos, propondo 
alternativas viáveis que preservem os parâmetros de rentabilidade 
almejados pelo Fundo;

Discussão, mensal, junto aos membros do Comitê de in-
vestimentos do RPPS/MA sobre o alinhamento dos investimentos 
realizados com as propostas estabelecidas pela Política de investi-
mentos para o ano em questão e propostas de modificações, quando 
necessárias, submetendo-as ao Conselho Administrativo do FEPA – 
CONFEPA.

3.4. GERENCIAMENTO DE RISCOS

A avaliação e a gestão do risco assumem cada vez mais des-
taque na administração das finanças dos Regimes Próprios de Previ-
dência, uma vez que as decisões financeiras são tomadas em cenários 
econômicos com elevados índices de incerteza e são destinadas, na 
maioria das vezes, para projeções de períodos mais longos. 
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 Neste prisma, as escolhas atuais têm seus resultados con-
dicionados por movimentos de mercado futuro. Para tanto, o risco 
como medida intrínseca a qualquer investimento realizado represen-
ta a provável possibilidade de um retorno alvo não se concretizar. 
Desta forma, os riscos estão presentes em muitos ativos. Ademais, 
para cada investimento escolhido devem-se avaliar três aspectos im-
portantes:

Liquidez Risco Rentabilidade

• Liquidez: a velocidade com que podemos resgatar um in-
vestimento e transformá-lo em dinheiro disponível;

• Risco: probabilidade de o retorno desejável não ocorrer 
para um investimento;

• Rentabilidade: é o potencial retorno que um determinado 
investimento pode oferecer.

Neste olhar, vale ressaltar os riscos os quais estão subme-
tidos à composição da carteira de ativos pertencentes ao FEPA, pois 
estes podem afetar tanto a sua liquidez quanto a rentabilidade dos 
seus investimentos. Logo, conhecê-los e mitigá-los pode trazer re-
sultados melhores para os recursos aplicados e sinalização de quando 
escolher uma alternativa melhor. Sendo assim, a exposição ao risco 
abrange, dentre outros:

a) Risco de crédito: definido como a possibilidade de perda 
resultante da incerteza quanto ao recebimento de valores pactuados 
com tomadores de empréstimos, contrapartes de contratos ou emis-
sões de títulos;

b) Risco de mercado: decorre da possibilidade de perdas 
que podem ser ocasionadas por mudanças no comportamento das ta-
xas de juros, do câmbio, dos preços das ações e dos preços de com-
modities;

c)  Risco de liquidez: pode ser de duas formas: risco de 
liquidez de mercado, que é a possibilidade de perda decorrente da in-
capacidade de realizar uma transação em tempo razoável e sem perda 
significativa de valor; ou risco de liquidez de fluxo de caixa (funding), 
que está associado à possibilidade de falta de recursos para honrar os 
compromissos assumidos em função do descasamento entre os ativos 
e passivos;

d) Risco específico, diversificável ou próprio do ativo: 
consiste no risco intrínseco ao ativo e ao subsistema ao qual a ativa 
pertença;

e) Risco sistêmico, conjuntural ou não diversificável: de-
corre da possibilidade de perdas por mudanças verificadas nas condi-
ções políticas, culturais, sociais, econômicas ou financeiras do Brasil 
ou de outros países, bem como em virtude de dificuldades financeiras 
de uma ou mais instituições que provoquem danos substanciais a ou-
tras, ou ruptura na condução operacional de normalidade do Sistema 
Financeiro Nacional – SFN;

f) Risco legal: pode ser definido como a possibilidade de 
perdas decorrentes de multas, penalidades ou indenizações resultan-
tes de ações de órgãos de supervisão e controle, bem como perdas 
decorrentes de decisão desfavorável em processos judiciais ou admi-
nistrativos;

g) Risco de contraparte: também conhecido como risco de 
coobrigação, é quando da securitização de dívida existe endosso por 
parte de terceiros e este também fica sem liquidez. 

Para lidar com as fontes de incerteza do mercado bem como 
minimizar os impactos que podem ser causados pelos diversos ris-
cos envolvidos nos investimentos feitos pelo FEPA, será utilizada a 
metodologia VaR - Valor em Risco (Value-at-Risk)1. Trata-se de uma 
medida de perda percentual de uma carteira de investimentos sujeita 
aos riscos de mercado. 

Com o cálculo do VaR é possível obter o valor esperado 
da máxima perda (ou pior perda) em um horizonte de tempo com 
um intervalo de confiança. Em outras palavras, riscos de flutuação 
de preços de ações, preços de commodities ou de flutuação de taxas 
de juros ou taxas de câmbio. Neste contexto, a medição e controle 
do VaR serão executados pela instituição financeira responsável pela 
gestão dos recursos do RPPS/MA.

3.5. DIRETRIZES

  Os recursos disponíveis do RPPS/MA serão investidos nos 
segmentos de Renda Fixa e Variável, conforme definição periódica 
dos responsáveis pela gestão dos recursos do Fundo Estadual de Pen-
são e Aposentadoria do Estado do Maranhão – FEPA com assessoria 
do Comitê de Investimentos do IPREV-MA, sendo necessário obser-
var as seguintes orientações/previsões:

a) Os valores das aplicações de recursos do RPPS/MA em 
cotas de fundos de investimento ou em títulos de emissão do Tesouro 
Nacional, integrantes da carteira própria do RPPS, deverão ser mar-
cados a mercado, no mínimo mensalmente, mediante a utilização de 
metodologias de apuração adequadas com os parâmetros reconheci-
dos pelo mercado financeiro, de forma a refletir o seu valor real, e as 
normas baixadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN e a Comis-
são de Valores Mobiliários - CVM;

b) As Aplicações dos recursos do Fundo Estadual de Pensão 
e Aposentadoria – FEPA serão realizadas em conjunto com a empre-
sa BB DTVM – Banco do Brasil Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S/A, que compõe o Conglomerado do Banco do Brasil 
S/A e foi contratada nos moldes e justificativas previstos no Termo 
de credenciamento 001/2020 - C0117001 em 18/10/2020, Processo 
administrativo 0140460/2020; 

1 Metodologia calculada pela instituição financeira responsável pelas aplicações dos re-
cursos

c) As aplicações ou resgates dos recursos do FEPA deve-
rão ser acompanhados do formulário de Autorização de Aplicação e 
Resgate (APR) conforme legislação vigente;

d) Os recursos garantidores das reservas técnicas do RPPS 
do Estado do Maranhão serão aplicados com a estrita observância do 
estabelecido na legislação em vigor fixada pelo Conselho Monetário 
Nacional e poderão ser distribuídos, conforme a necessidade do fun-
do, dentro das seguintes categorias de aplicação:
 i. Títulos Públicos Federais;
 ii. Fundos de Investimentos Financeiros;
 iii. Fundos de Índices (ETF’s);
 iv. Fundo de Investimento Imobiliário.

e) As aplicações serão segmentadas por categoria de apli-
cação, com o objetivo de conferir maior eficiência à administração 
dos recursos, na medida em que a flexibilidade conferida pela ad-
ministração individualizada permite formar um composto adequado 
ao atendimento dos requisitos de rentabilidade, segurança e liquidez;

f) A performance das aplicações efetuadas será medida pela 
comparação do rendimento de cada segmento com seu respectivo 
benchmark para fins de comparação com as metas de rentabilidade 
previstas para o fundo;

g) Não há limitação de percentual mínimo de recursos do 
RPPS a serem aplicados por instituição financeira;

h) Quaisquer alterações ou inclusões de novos investimen-
tos em categorias diferentes deverão ser propostas ao Comitê de In-
vestimentos que deliberará sobre a oportunidade e conveniência das 
aplicações;

3.6. RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO DOS RECURSOS

 O responsável pela gestão dos recursos de RPPS deverá ser 
pessoa física vinculada ao ente federativo ou à unidade gestora do 
regime como servidor titular de cargo efetivo ou de livre nomeação 
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e exoneração, ser formalmente designado para a função por ato da 
autoridade competente, e, ainda, nos RPPS que possuam patrimônio 
superior a R$ 5 milhões, ter sido aprovado em exame de certificação 
organizado por entidade autônoma reconhecida pelo mercado de 
capitais brasileiro. (Portaria MPS nº 519/2011, art. 2º e parágrafos e 
art. 6º e parágrafos)1.

Tabela 1 - Administrador Responsável pelos Investimentos

Segmento Nome CPF Cargo

Renda Fixa Leonardo 
Batista 

Assunção1
043.410.953-31 Analista 

PrevidenciárioRenda Variável

4. CENÁRIO MACROECONÔMICO

 Neste tópico, são apresentadas as perspectivas acerca das 
projeções do cenário econômico futuro, mantendo foco especial no 
próximo ano (2021), que é o alvo da presente Política de Investi-
mentos. A conjuntura econômica representa fonte de informações re-
levantes que exerce grande potencial de afetar os investimentos em 
diversas áreas.

4.1. CENÁRIO ECONÔMICO - PERSPECTIVA INTERNA-
CIONAL

 Em relação ao cenário externo, a pandemia ocasionada pelo 
novo Coronavírus desacelerou a economia em muitos países e teve 
reflexo de queda nas principais bolsas de valores. O Fundo Monetá-
rio Internacional – FMI projeta que a economia mundial encolha em 
torno de 4,4% este ano, números menos pessimistas que os 4,9% pre-
vistos no relatório de junho (World Economic Outlook – WEO). No 
entanto, o relatório de 13 de outubro de 2020 salienta que a recessão 
é profunda e a recuperação será “longa, irregular e incerta”.

O avanço da Covid-19 e o otimismo em relação à produção 
das vacinas seguem sendo balanceadas no radar dos investidores. O 
cenário de abertura e retomada das atividades também reaqueceram 
as expectativas de crescimento, porém, com um provável início da 
segunda onda de contaminações, a preocupação aumenta, principal-
mente com a retomada de medidas de isolamento social em diversos 
lugares ao redor do mundo. Países importantes da Europa como a 
França, Reino Unido e Alemanha vêm registrando crescimento no 
número de casos e fortalecendo a expectativa de novos lockdowns, 
com diferentes níveis de abrangência.

A China se destaca nesse cenário, visto que o FMI projeta 
um crescimento de 1,9% para a economia chinesa ainda este ano e 
de 8,2% em 2021; crescimento este impulsionado pelo investimen-
to público em infraestrutura e atividades industriais, sustentando o 
nível de empregos no país e alimentando o comércio interno. Houve 
ainda a recuperação das exportações chinesas depois de um início de 
ano catastrófico com a paralisação das fábricas no país em razão da 
pandemia, apoiada na nova demanda por equipamentos médicos e 
de proteção pessoal gerada pela COVID-19. E as perspectivas para 
2021 do país são ainda maiores, ao apoiar a Organização Mundial da 
Saúde, objetivando adicionar a compra e distribuição de vacinas à sua 
pauta de exportação.

Apesar da apontada recuperação do principal parceiro eco-
nômico do Brasil, as controvérsias entre China e Estados Unidos pela 
concorrência do mercado global periga uma baixa demanda por pro-
dutos brasileiros, além de ocasionar arrefecimento da economia glo-
bal e a consequente diminuição do PIB dos países.
2  Banco do Brasil DTVM S.A
3 Gestor com Certificação CGRPPS nº 3555 pela APIMEC com validade até 17/02/2023

 Para a Zona do Euro, o WEO de outubro projetou uma 
queda de -8,3% no PIB, sendo um dos motivos da queda de 15,8% 
nas compras de produtos brasileiros nos três primeiros semestres de 
2020 em comparação com 2019, segundo o Ministério da Economia. 
 

Em relação à política externa norte-americana, após a 
eleição do candidato dos Democratas Joe Biden, os Estados Unidos 
devem apresentar uma postura mais combativa à COVID-19, como 
sinalizado em seus discursos. Também são pautas suas: saúde públi-
ca, mudanças climáticas, retomada econômica, política externa, entre 
outras. No tocante à política externa, os EUA devem aderir nova-
mente a importantes acordos e organizações, como à Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e à Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN). Atitudes como essa devem fortalecer alianças para a 
contenção de potências como a China e a Rússia, ou seja, deve haver 
uma mudança de abordagem dos EUA mais do que direção, deixando 
de adotar medidas isolacionistas em favor de alianças multilaterais, 
mas ainda assim dando continuidade à oposição de uma nova ordem 
global asiática.

O Federal Reserve – FED, banco central americano - que 
já vinha operando taxas de juros baixas desde 2019 na tentativa de 
liberar crédito e fomentar a produção interna para ter munição na 
guerra comercial contra a China - cortou a taxa de juros para apro-
ximadamente 0 (zero) e deve manter os juros do país na faixa entre 
0% e 0,25% até que a inflação esteja a caminho de superar a meta de 
2% do banco central norte-americano. Assim, estima-se que as taxas 
sejam mantidas pelo menos até 2023, a fim de compensar anos de 
inflação fraca e permitir que a economia continue criando empregos. 
Da mesma forma, os bancos centrais de todo o mundo o fizeram, na 
tentativa de estimular a produção nacional e aquecer o mercado inter-
no, incentivando os pequenos empresários.

De acordo com as projeções mais recentes do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI), o Produto Interno Bruto (PIB) mundial 
deve ficar na prática, estagnado no biênio 2020-2021, com um cres-
cimento médio próximo de 0,3% a.a. Para as economias avançadas, 
a média revela uma queda próxima de 1% a.a., enquanto nos países 
emergentes há uma expectativa de crescimento médio de pouco mais 
de 1% a.a. Já para os dados macroeconômicos da América Latina, 
bloco regional que o Brasil está inserido, existe uma queda de previs-
ta do PIB de 2,5% ao ano em média.

Nos países da América do Sul, com a projeção de declínio 
da economia Boliviana próximo de 8% em 2020, segundo dados do 
FMI, o país pretende controlar o déficit fiscal com um novo plano de 
austeridade econômica para tentar solucionar a crise a partir do ano 
que vem. A Argentina, que está atualmente em recessão e registrou 
uma inflação de 22% durante o primeiro semestre do ano, também 
apresentou aumento da taxa de pobreza, além de sofrer com a falta 
de reservas de dólar e a depreciação do peso argentino, acumulando 
possibilidade de calotes com o aumento dos empréstimos externos e 
adiamento da dívida para enfrentar a crise. 

O Chile enfrenta a pior contração econômica em anos no 
cenário de 2020, com uma queda no PIB que pode chegar a 5,5% 
em relação ao ano passado devido à pandemia do novo Coronavírus, 
embora o país preveja uma forte recuperação em 2021 com a reto-
mada dos investimentos. A economia peruana também entrou em re-
cessão devido ao confinamento que paralisou a produção comercial, 
e projeta-se que fechará o ano de 2020 com queda no PIB de 12,5%. 
Além disso, a lentidão na escolha dos nomes para compor a equipe 
econômica do novo governo, tem causado protestos e incertezas nos 
mercados, que aguardam um sinal de confiança das novas autoridades 
peruanas. 
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No Equador, o FMI projeta que a economia do país sofrerá 
recessão acima de 10% até o fechamento de 2020 e o novo ministro 
da economia garantiu que impulsionará reformas consideradas urgen-
tes para fortalecer o cenário econômico e acelerar a recuperação dos 
empregos. Enquanto isso, o Paraguai espera conter o impacto negati-
vo da pandemia de covid-19 em sua economia este ano e prevê uma 
recuperação moderada partir do ano que vem.

4.2. CENÁRIO ECONÔMICO - PERSPECTIVA NACIONAL

No mercado interno, os investidores monitoram a agenda 
de retomada das reformas propostas pelo governo. Para o cenário de 
crescimento local, o Ministério da Economia estimou que o PIB bra-
sileiro deve sofrer queda aproximada de 4,6% no ano de 2020, confor-
me estimativa oficial divulgada no Boletim Macrofiscal do orçamento 
em novembro. Enquanto isso, o ministério considera um crescimento 
da riqueza nacional para o ano de 2021 estimado em 3,2% a.a. 

A previsão de queda do PIB retratada para o ano é reflexo 
da Covid-19 e do ambiente de deterioração das contas públicas com 
as políticas expansionistas na tentativa de reaquecimento da eco-
nomia, especialmente com a injeção de recursos através do auxílio 
emergencial. Adicionalmente, a adoção de medidas restritivas e de 
distanciamento social tomadas com finalidade de mitigar os efeitos da 
pandemia do novo Coronavírus provocou choque no mercado nacio-
nal e as perspectivas para o ano de 2021 parecem direcionar em uma 
piora da situação fiscal brasileira. O setor produtivo brasileiro vem 
apresentando melhorias gradativas em alguns segmentos da econo-
mia, embora a área de serviços comporte ainda uma série de fragilida-
des a serem superadas. Ainda, a discussão em torno do cumprimento 
do teto de gastos pode definir o comportamento da relação dívida/PIB 
e apertar mais ainda o controle sobre as despesas públicas para 2021 
em meio à queda na arrecadação.  

O nível de emprego no Brasil continua preocupante. A taxa 
de desemprego deve fechar em 13,4% este ano e 14,1% em 2021. 
Como as camadas mais baixas da sociedade foram as mais afetadas 
pela recessão, como trabalhadores informais, mulheres e pessoas com 
baixo nível de instrução, o número de pessoas em situação de extrema 
pobreza e a desigualdade social tendem a crescer.

Já os dados para a inflação medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) sofreram revisão para cima 
com a alta nos preços de alimentos nos últimos meses, devendo ficar 

em torno de 3,13% neste ano, com expectativa de leve aumento em 
2021, com projeção que passou de 2,94% para 3,23%. O Ministério 
da Economia também atualizou a projeção para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) – utilizado para a correção do salário 
mínimo. De acordo com a nova grade de parâmetros macroeconô-
micos da pasta, a estimativa do indicador neste ano ficou em 4,10%. 
Para 2021, a projeção segue com valor de 3,20%.

Em relação à taxa de câmbio, a desvalorização gradativa do 
real sobre a moeda americana acompanha patamares acima dos R$ 
5 e os analistas do Banco Central (BC) apontam que o dólar possa 
encerrar o ano de 2020 cotado a R$ 5,41 com expectativa de redução 
em 2021 para R$ 5,20 com a proximidade de uma nova vacina. Com 
a menor taxa de juros da economia na história (SELIC), a meta de 
controle da inflação definida para 2020 conforme última reunião do 
Comitê de Política Monetária (COPOM) do BC ficou em 2% e as 
expectativas demonstram que alcance 2,71% em 2021 e ainda, em 
2022 chegue a 4,50% a.a. Esse cenário reduz a atratividade para os 
investimentos atrelados a renda fixa de curto prazo e alavanca as pos-
sibilidades na busca de opções pela renda variável. Assim, o ciclo de 
negócios tanto interno como externo favorece aplicações para ativos 
de maior risco.

Por outro lado, a bolsa de valores de São Paulo, representa-
do pelo índice Ibovespa, fechou a segunda metade de novembro com 
o maior patamar de pontuação desde o início de março se aproxi-
mando dos 108 mil pontos devido ao fluxo positivo de investimentos 
estrangeiros e repercussão positiva com a divulgação das demonstra-
ções contábeis das companhias do terceiro trimestre de 2020, acom-
panhando maior parte das bolsas europeias, que aguardam mais notí-
cias sobre os avanços da vacina contra o novo Coronavírus para diluir 
a aversão ao risco nos mercados.

Em relação ao Estado do Maranhão, de acordo com a Lei 
Complementar Estadual nº 224/2020, há previsão de mudança na alí-
quota de contribuição para custeio da inatividade e das pensões mili-
tares que passará dos atuais 9,5% de desconto em folha para 10,5% a 
partir de 2021, o que deve promover leve suavização do déficit para 
a categoria no RPPS. Além disso, espera-se para o ano seguinte com 
o processo destinado a alienação de imóveis pertencentes ao fundo 
para o estado, ingresso de receita de capital para custear obrigações 
presentes e permitir novas aplicações em investimentos. 

Resumidamente, as estimativas de projeção para os principais indicadores econômicos conforme o boletim FOCUS para os próximos 
anos seguem detalhados na Tabela 2:

Tabela 2 – Projeções de cenário para os próximos anos

R E S U M O 2020 2021 2022

IPCA (%) 3,25 3,22 3,50

INPC (%) 3,88 3,30 3,50

META TAXA SELIC - FIM DE PERÍODO (% a.a.) 2,00 2,75 4,50

TAXA DE CÂMBIO - FIM DE PERÍODO (R$/US$) 5,41 5,20 5,00

IGP-M (%) 21,21 4,34 4,00

PIB (% de Crescimento) -4,66 3,31 2,50

Resultado Primário (% PIB) -12,00 -3,00 -2,01

Investimento Direto no País (US$ Bilhões) 50 60 70

Dívida Líquida do Setor Público (%PIB) 67,00 69,60 71,20

 Fonte: BACEN e Relatório FOCUS – BACEN – Mediana/Agregado - dia 16/11/2020
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4.3. META DE RENTABILIDADE PARA O FUNDO

 A proposta de retorno (rentabilidade) dos valores disponí-
veis do RPPS/MA a serem investidos em aplicações financeiras nos 
segmentos de renda fixa e variável para o exercício de 2021, na busca 
e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial e sem 
perder de vista a condição atual de déficit financeiro vivenciado pelo 
FEPA, perseguirá a meta de 2,5% (2,5 por cento) acrescido da varia-
ção do índice benchmark conforme abaixo. A meta de retorno repre-
senta a rentabilidade a ser atingida, definida com base nas estimativas 
do cenário econômico desta Política de Investimentos, nas condições 
atuais de mercado e do RPPS/MA.

Meta de rentabilidade para o Fundo no ano de 2021

2,5% + INPC*

* INPC: Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC aferido 
pelo IBGE que tem por objetivo a correção do poder de compra dos 
salários, através da mensuração das variações de preços da cesta de 
consumo da população assalariada com mais baixo rendimento. Mos-
tra o aumento do custo de vida da população.

 Para manter a rentabilidade dentro de um limite possível 
de ser alcançada em 2021, a escolha percentual foi definida de forma 
prudente e conjunta pelos membros do COMIN dentro da realidade 
dos investimentos atualmente realizados pelo FEPA. Neste sentido, 
por continuar a apresentar déficit financeiro, o fundo tende a aplicar 
volumes de recursos em patamares semelhantes ao ano de 2020, ade-
rindo uma proposta conservadora de apetite ao risco frente às obriga-
ções presentes para o ente. Por outro lado, a escolha do INPC como 
indexador retrata a realidade prevista para os reajustes salariais em 
geral para os benefícios pagos aos servidores aposentados e pensio-
nistas do Regime próprio de Previdência do Estado do Maranhão com 
objetivo de manter o seu poder de compra frente ao mercado.

4.4. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DA META

 A metodologia de acompanhamento do cumprimento da meta atuarial para o ano de 2021 leva em consideração a séria histórica da 
rentabilidade da carteira de investimentos do FEPA e será apurada ao longo do ano e acompanhada mensalmente pela equipe do Comitê de 
Investimentos do IPREV, considerando os parâmetros definidos nesta Política.

Tabela 3 – Série histórica rentabilidade da carteira FEPA

Ano Meta atuarial 
prevista DPIN1 

Meta atuarial 
apurada2 (a)

Rentabilidade média 
dos recursos da 

carteira3 (b)

Indicador de alcance 
da Meta atuarial4 (b-a) Metodologia5 Aderência à 

meta da DPIN6

2021 2,5%+INPC - - - - -

2020 2%+INPC 5,74%* 5,62%* -0,12% Abaixo Não

2019 5%+INPC 9,41% -1,16% -10,57% Abaixo Não

2018 5%+INPC 8,62% 9,15% 0,53% Acima Sim

2017 5%+INPC 7,19% 10,94% 3,75% Acima Sim

2016 5%+INPC 11,91% 14,51% 2,60% Acima Sim

2015 5%+INPC 16,83% 13,47% -3,36% Abaixo Não

2014 5%+INPC 11,55% 12,28% 0,73% Acima Sim
Fonte: DPIN e Relatórios de investimentos FEPA

* meta atuarial e rentabilidade acumulada até Novembro/2020
Onde:

1: Representa a meta atuarial almejada de rentabilidade 
dos investimentos no ano para o RPPS. É definida e está disponível 
no Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN) enviado anu-
almente a SPPS;

2: Denota a meta apurada considerando o valor percentu-
al fixo da meta atuarial (2,5%) previsto acrescido do indicador de 
benchmark INPC acumulado no ano em questão. O INPC pode ser 
obtido no sistema de expectativas do mercado diretamente da série 
de estatísticas consolidadas no site do Banco Central;

3: Representa a rentabilidade líquida de impostos e taxas 
apurada pelo percentual médio dos rendimentos obtidos em relação 
às aplicações e resgates obtidos mensalmente dos extratos das contas 
bancárias de investimentos do FEPA;

4: Indica em termos percentuais (%) o quanto a rentabi-
lidade dos rendimentos da carteira (b) superou/não superou a meta 
atuarial apurada (a);

5: Representa a metodologia de parâmetro para acompa-
nhar a performance dos investimentos em relação às expectativas 
da meta estabelecida, sendo avaliada nos conceitos “acima” quando 

a Rentabilidade média dos recursos da carteira (b) é superior a Meta 
atuarial apurada (a) e, “inferior” caso contrário. Também pode ser re-
presentada pelo Indicador de alcance da Meta atuarial (b-a) conforme 
detalhamento abaixo;

Metodologia de comparação Meta atuarial x Rentabi-
lidade dos recursos

Parâmetros
Meta atuarial apurada % (a) < Rentabilidade média dos 

recursos da carteira % (b) = “acima”
Meta atuarial apurada % (a) > Rentabilidade média dos 

recursos da carteira % (b) = “abaixo”
Ou
Indicador de alcance da Meta atuarial % (b-a) positivo = 

“acima”
Indicador de alcance da Meta atuarial % (b-a) negativo = 

“abaixo”

6: Demonstra se as aplicações dos recursos foram aderentes 
com as expectativas adotadas no DPIN do ano. Caso o resultado obti-
do na metodologia apurada no período seja “acima” recebe o conceito 
“Sim” e quando for “abaixo” recebe “Não”. A aderência à política de 
investimentos é fundamental para ajustar a meta atuarial ou definir 
novas aplicações em conjunto com o COMIN e propostas para deli-
beração junto ao CONFEPA.
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5. POLÍTICA DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS

 A composição atual da carteira de investimentos do FEPA contempla a seguinte configuração por fundo/tipo, de acordo com os ter-
mos da legislação vigente. Sendo assim, o portfolio do FEPA está concentrado em 04 (quatro) Fundos de Investimentos, sendo 03 (três) com 
alta liquidez tendo em vista que os recursos aplicados são de custeio com possibilidade de serem utilizados a qualquer momento, 01 (um) fundo 
fechado de investimento imobiliário com prazo de encerramento para o ano de 2024 e Títulos de Compensação de Variação Salarial.

Tabela 4 - Fundos de Renda Fixa
FUNDO/TIPO BB PREV. RF IRF M-1 TP BB PREV RF RET TOTAL BB PREV. RF FLUXO

CNPJ 11.328.882/0001-35 35.292.588/0001-89 13.077.415/0001-05
CLASSE CVM Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa

ENQUADRAMENTO 
LEGAL

Resolução CMN 3.922/10, Art. 7,º. 
Inciso I, alínea B

Resolução CMN 3.922/10, Art. 7º, 
Inciso IV, alínea A

Resolução CMN 3.922/10, Art. 
7º, inciso IV, alínea A.

ADMINISTRAÇÃO E 
GESTÃO BB Gestão de Recursos DTVM S.A. BB Gestão de Recursos DTVM S.A. BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Tabela 5 - Fundos de Renda Variável

FUNDO BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ 20.761.161/0001-93
CLASSE CVM Renda Variável

ENQUADRAMENTO LEGAL Resolução CMN 3.922/10, Art. 8º. Inciso IV, alínea B
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Tabela 6 - Demais Bens, Direitos e Ativos
TIPO TÍTULOS CVSA
CNPJ 00.000.000/0001-91

CLASSE Demais bens, direitos e Ativos
ENQUADRAMENTO LEGAL Não se aplica

CUSTÓDIA Banco do Brasil

Para o exercício de 2021, os valores a serem aplicados pelo FEPA obedecerão aos ditames de alocação conforme os preceitos da Resolução 
CMN nº 3.922/2010. Neste contexto, as aplicações dos recursos do RPPS em ativos de renda fixa e variável deverão seguir os limites abaixo 
discriminados:

5.1. SEGMENTO RENDA FIXA

Tabela 7 - Limites de alocação Renda fixa Resolução CMN 3.922/2010

Segmento Tipo de ativo Fundamento
Limite 

máximo RPPS 
(%)

Limite do 
PL do RPPS 

(alocação 
por fundo de 
investimento)

Limite de 
alocação referente 
ao PL do fundo de 

investimento

Renda 
Fixa

Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) Art. 7º, I "a"

100%

- -

FI Renda Fixa - 100% Títulos do Tesouro 
Nacional (SELIC) e Índices não atrelados 
a Taxa de 01 dia

Art. 7º, I "b" 20% 15%

FI em Índice de Mercado Renda Fixa- 
Títulos do Tesouro Públicos Federais 
Índices não atrelado a Taxa de 01 dia

Art. 7º, I "c" 20% 15%

Operações compromissadas e lastreadas 
exclusivamente em Títulos do Tesouro 
Nacional (SELIC)

Art. 7º, II 5% - -

∑ FI Renda Fixa "Referenciado" e FI 
Renda Fixa Imercado não atrelados a Taxa 
de 01 dia

Art. 7º, III "a" e "b" 60% 20% 15%

∑ FI Renda Fixa Condomínio aberto e FI 
Renda Fixa Imercado Rentabilidade em 
Renda Fixa

Art. 7º, IV "a" e "b"  40% 20% 15%
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Letras Imobiliárias Garantidas (LIG) Art. 7º, V "b"  20% - -
Certificado de Depósito Bancário (CDB) Art. 7º, VI "a"  15% - Limite 

FGC
- -

Depósito em Poupança Art. 7º, VI "b"  - -
Cotas de Classe Sênior em Fundos de 
direitos creditórios (FIDC) Art. 7º, VII "a"  

5%

- 5%

FI Renda Fixa Sufixo "crédito privado" Art. 7º, VII "b"  - 5%

FI Renda Fixa com 85% do PL aplicados 
em Debêntures Art. 7º, VII "c"  - 5%

5.2. SEGMENTO RENDA VARIÁVEL

Tabela 8 - Limites de alocação Renda variável Resolução CMN 3.922/2010

Segmento Tipo de ativo Fundamento
Limite 

máximo 
RPPS (%)

Limite do 
PL do RPPS 

(alocação 
por fundo de 
investimento)

Limite de 
alocação 

referente ao 
PL do fundo de 

investimento

 Renda Variável 
e Investimentos 
Estruturados 

(cumulativamente 30% 
do total de aplicações 

RPPS)

FI em ações (Fundos de renda 
variável) Art. 8º, I "a"  

30%
20% 15%

FI em  índice de mercado  de  renda  
variável (negociado na bolsa) Art. 8º, I "b"  20% 15%

FI em ações, sob condomínio aberto Art. 8º, II "a"  
20%

20% 15%
FI em índice de mercado variável, 
negociáveis em Bolsa de valores Art. 8º, II "b"  20% 15%

FI Multimercados, sob condomínio 
aberto Art. 8º, III  10% - 5%

FI em Participações (FIP), 
condomínio fechado, sob 
condomínio fechado

Art. 8º, IV "a"  

5%

- 5%

FI Imobiliário (FII), negociáveis nos 
pregões de bolsa de valores Art. 8º, IV "b"  - 5%

FI classificados como "Ações - 
Mercado de Acesso" Art. 8º, IV "c"  - 5%

Em síntese, nos termos da portaria MPS nº 577 de 27/12/2017: Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investi-
mentos, nos quais o Instituto aplica recursos devem ser marcados a valor de mercado (exceto os ativos pertencentes às carteiras dos Fundos 
regidos pela portaria MPS nº 65 de 26/02/2014), mediante a utilização de metodologias de apuração em consonância com as normas baixadas 
pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários e pela ANBIMA. 

5.3. ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Tabela 9 - Estratégia de alocação segmento Renda fixa para 2021

Segmento Tipo de ativo Fundamento

Limite 
máximo 
RPPS 
(%)

Posição atual de 
aplicação (%)

Limite 
mínimo de 
aplicação 

(%)

Estratégia alvo 
PI 2021

Renda 
Fixa

Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) Art. 7º, I "a"

100%

0% 0% 0%

FI Renda Fixa - 100% Títulos do Tesouro 
Nacional (SELIC) e Índices não atrelados 
a Taxa de 01 dia

Art. 7º, I "b" 65,79% 30% 70%

FI em Índice de Mercado Renda Fixa- Tí-
tulos do Tesouro Públicos Federais Índices 
não atrelado a Taxa de 01 dia

Art. 7º, I "c" 0% 0% 0%

Operações compromissadas e lastreadas 
exclusivamente em Títulos do Tesouro 
Nacional (SELIC)

Art. 7º, II 5% 0% 0% 0%



60 SEGUNDA-FEIRA, 21 - DEZEMBRO - 2020   D.O. PODER EXECUTIVO

∑ FI Renda Fixa "Referenciado" e FI Ren-
da Fixa Imercado não atrelados a Taxa de 
01 dia

Art. 7º, III "a" 
e "b" 60% 0% 0% 0%

∑ FI Renda Fixa Condomínio aberto e FI 
Renda Fixa Imercado Rentabilidade em 
Renda Fixa

Art. 7º, IV "a" 
e "b"  40% 25,80% 0% 25%

Letras Imobiliárias Garantidas (LIG) Art. 7º, V "b"  20% 0% 0% 0%

Certificado de Depósito Bancário (CDB) Art. 7º, VI "a"  15% - Li-
mite FGC

0% 0% 0%

Depósito em Poupança Art. 7º, VI "b"  0% 0% 0%

Cotas de Classe Sênior em Fundos de di-
reitos creditórios (FIDC) Art. 7º, VII "a"  

5%

0% 0% 0%

FI Renda Fixa Sufixo "crédito privado" Art. 7º, VII "b"  0% 0% 0%

FI Renda Fixa com 85% do PL em Debêntures Art. 7º, VII "c"  0% 0% 0%

Tabela 10 - Estratégia de alocação segmento Renda Variável para 2021

Limite 
Geral 
para o 

Segmento

Segmento Tipo de ativo Fundamento

Limite 
má-
ximo 
RPPS 
(%)

Posição 
atual de 
aplica-
ção (%)

Limite 
mínimo 
de apli-
cação 
(%)

Estraté-
gia alvo 
PI 2021

30,00% 
dos re-

cursos do 
RPPS

 Renda Variável 
e Investimentos 

Estruturados 

FI em ações (Fundos de renda variável) Art. 8º, I "a"  
 30%

0% 0% 0%
FI em índice de mercado de renda va-
riável (negociado na bolsa) Art. 8º, I "b"  0% 0% 0%

FI em ações, sob condomínio aberto Art. 8º, II "a"  
20%

0% 0% 0%
FI em índice de mercado variável, ne-
gociáveis em Bolsa de valores Art. 8º, II "b"  0% 0% 0%

FI Multimercados, sob condomínio aberto Art. 8º, III  10% 0% 0% 0%
FI em Participações (FIP), condomí-
nio fechado, sob condomínio fechado Art. 8º, IV "a"  

5%

0% 0% 0%

FI Imobiliário (FII), negociáveis nos 
pregões de bolsa de valores Art. 8º, IV "b"  8,41%2 0% 5%

FI classificados como "Ações - Mer-
cado de Acesso" Art. 8º, IV "c"  0% 0% 0%

Dessa forma, a estratégia de investimento e desinvestimento será definida de acordo com o mercado, com olhar às regras definidas pelo Con-
selho Monetário Nacional, Ministério da Previdência e esta Política de Investimentos, após apreciação do CONFEPA. Não obstante, outras 
análises necessárias ao processo de decisão de investimentos ou desinvestimentos realizados pela Gestão poderão ser utilizadas, de modo a 
aplicar em diferentes classes de ativos.

4 Limite de desenquadramento reduzido em 44,26% quando comparado a 2019 e que provavelmente retornará ao percentual de enquadramento em 2021.

6. VEDAÇÕES

Para melhor aplicação dos recursos estabelecidos nesta Política de Investimentos e orientação da conduta dos agentes responsáveis 
pelo RPPS, devem-se observar as vedações impostas pela Resolução CMN 3.922/2010.

Art. 23. É vedado aos regimes próprios de previdência social:

I - aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cuja atuação em mercados de derivativos gere exposição superior 
a uma vez o respectivo patrimônio líquido;

II - aplicar recursos, diretamente ou por meio de cotas de fundo de investimento, em títulos ou outros ativos financeiros nos quais ente 
federativo figure como emissor, devedor ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigação sob qualquer outra forma;
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III - aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados;

IV - praticar diretamente as operações denominadas day-trade, independentemente de o regime próprio possuir estoque ou posição 
anterior do mesmo ativo, quando se tratar de negociações de títulos públicos federais realizadas diretamente pelo regime próprio de previdência 
social;

V - atuar em modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, títulos de crédito ou outros ativos que não os previstos nesta 
Resolução;

VI - negociar cotas de fundos de índice em mercado de balcão;

VII - aplicar direta ou indiretamente recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento destinado exclusivamente a investidores 
qualificados ou profissionais, quando não atendidos os critérios estabelecidos em regulamentação específica;

VIII - remunerar quaisquer prestadores de serviço relacionados direta ou indiretamente aos fundos de investimento em que foram 
aplicados seus recursos, de forma distinta das seguintes:

a) taxas de administração, performance, ingresso ou saída previstas em regulamento; ou

b) encargos do fundo, nos termos da regulamentação da CVM;

IX - aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cujos prestadores de serviço, ou partes a eles relacionadas, direta 
ou indiretamente, figurem como emissores dos ativos das carteiras, salvo as hipóteses previstas na regulamentação da CVM.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

Esta política anual de investimentos poderá ser revista no curso de sua execução, com vistas à adequação ao mercado ou à nova 
legislação.

A política anual de investimentos dos recursos do regime próprio de previdência social e suas revisões deverão ser aprovadas pelo 
órgão superior de supervisão e deliberação, antes de sua implementação efetiva. Além disso, o Gestor do RPPS deverá disponibilizar, para fins 
de transparência, a seus segurados e pensionistas, conforme Portaria MPS nº 519/2011, e alterações:

a) A política anual de investimentos e suas revisões, no prazo de até trinta dias, a partir da data de sua aprovação;

b) As informações contidas nos formulários APR - Autorização de Aplicação e Resgate, no prazo de até trinta dias, contados da res-
pectiva aplicação ou resgate;

c) A composição da carteira de investimentos do RPPS, no prazo de até trinta dias após o encerramento do mês; 

d) Os procedimentos de seleção das eventuais entidades autorizadas e credenciadas; 

e) As informações relativas ao processo de credenciamento de instituições para receber as aplicações dos recursos do RPPS;

f) Relação das entidades credenciadas para atuar com o RPPS e respectiva data de atualização do credenciamento; 

g) As datas e locais das reuniões dos órgãos de deliberação colegiada e do Comitê de Investimentos.

São Luís/MA, 16 de dezembro de 2020.

Mayco Murilo Pinheiro
 Presidente do IPREV/MA

Valdene Cardoso Faria Pereira 
Diretor do FEPA

João Lennon dos Santos Lemos
Membro efetivo do Comitê

Leonardo Batista Assunção 
Membro efetivo do Comitê

Claryenny Campos Rabelo Pires
 Membro efetivo do Comitê
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Escola de Governo do Maranhão – EGMA

ACORDO DE COOPERAÇÃO N.º 06/2020-EGMA

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA DE 
GOVERNO DO MARANHÃO – EGMA 
E A PROCURADORIA GERAL DO ES-
TADO DO MARANHÃO - PGE/MA, 
VISANDO A REALIZAÇÃO DE ATI-
VIDADES FORMATIVAS, COMPAR-
TILHAMENTO DE TECNOLOGIAS 
JURÍDICAS E DISSEMINAÇÃO DE 
CONHECIMENTOS E EXPERIÊN-
CIAS PRÁTICAS NA ÁREA DA AD-
MINISTRAÇÃO PÚBLICA.

 ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO – EGMA, 
inscrita no CNPJ (MF) sob o n°11.308.791/0001-38, estabelecida na 
Avenida Vitorino Freire, 1969 – Areinha, São Luís (MA), neste ato 
representada por seu Diretor, Sr. Odair Jose Neves Santos e do outro 
lado a PROCURADORIA GERAL ESTADO DO MARANHÃO 
– PGE/MA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 06.354.468/0001-60, 
estabelecida na Av. Presidente Juscelino Kubitschek Lt. 25, Qd. 22 
- Quintas do Calhau, São Luís - MA, 65072-280, neste ato repre-
sentado por seu Procurador Geral, o Sr. Rodrigo Maia Rocha, com 
fundamento no Art. 75, inciso V do Decreto 28.772/2012, que dispõe 
sobre o Regimento da SEGEP, a qual esta escola é vinculada, firmam 
o presente instrumento visando alcançar o objetivo, abaixo indicado, 
de acordo com as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a realização de atividades forma-
tivas, compartilhamento de tecnologias jurídicas e disseminação de 
conhecimentos e experiências jurídicas na área da Administração Pú-
blica, de acordo com o Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES 
Fica estabelecido que, para viabilizar os objetivos deste instrumento:

I - Compete à EGMA

a) Designar servidor responsável pela interlocução com a Procurado-
ria Geral do Estado do Maranhão;
b) Organizar, em conjunto com o outro partícipe, o detalhamento da 
metodologia, carga horária e cronograma das atividades que serão 
realizadas;
c) Mobilizar os servidores para participarem das atividades realizadas 
em razão desta parceria;
d) Acompanhar a participação dos servidores nas atividades ofertadas;
e) Emitir certificados dos servidores-alunos que participarem das ati-
vidades.

II – Compete à Procuradoria Geral do Estado do Maranhão:

a) Designar servidor responsável pela interlocução com a Escola de 
Governo do Maranhão – EGMA, que atuará como coordenador das 
atividades;
b) Organizar, em conjunto com a proponente, o detalhamento da 
metodologia, carga horária e cronograma das atividades que serão 
realizadas;
c) Disponibilizar profissionais para desenvolvimento das atividades;

d) Mobilizar profissionais para participarem das atividades realizadas 
em razão desta parceria.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA COORDENAÇÃO

I – Os coordenadores designados conservarão a autoridade normativa 
e exercerão função gerencial fiscalizadora durante o período regu-
lamentar do desenvolvimento desta cooperação, ficando assegurado 
a eles o poder discricionário de reorientar as ações e de acatar ou 
não justificativas com relação às eventuais disfunções havidas na sua 
execução, sem prejuízo da ação das unidades de controle interno e 
externo.

II – Após a conclusão os coordenadores deverão encaminhar relatório 
final descrevendo os resultados obtidos e discutindo a sua conformi-
dade com o que se pretende neste instrumento de cooperação apresen-
tada justificativa quando for o caso.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

I - Este Acordo não implica na transferência de recursos financeiros 
entre os partícipes para o seu desenvolvimento.

II - As despesas necessárias à consecução do objeto acordado, tais 
como serviços de terceiros, pessoal, deslocamentos, diárias, comu-
nicação entre os órgãos e outras que se fizerem necessárias, correrão 
por conta de dotações específicas constantes nos orçamentos dos par-
tícipes.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação vigorará até 31 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS HUMANOS

A eventual alocação de recursos humanos, por quaisquer dos partíci-
pes, para a execução desta parceria, não implicará em alteração da re-
lação laborativa, empregatícia ou de qualquer natureza, com o órgão 
ou entidade de origem.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Acordo de Cooperação será publicado no Diário Oficial do 
Estado, em forma de extrato, de acordo com o disposto no parágrafo 
único do art. 61, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser denunciado ou rescindido, formal e 
expressamente, a qualquer momento, ficando os partícipes responsá-
veis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência e creditando-
lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período.

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS

Aplica-se a este Instrumento e, em especial, aos casos nele omissos, 
os preceitos do Direito Público, da Teoria Geral dos Contratos e do 
Direito Privado, na forma da Lei nº 8.666/93, bem como o disposto 
no Decreto Estadual 31.608/2016.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

1.Fica eleito o foro da São Luís/MA, com exclusão de qualquer ou-
tro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões do presente 
instrumento. E, assim por estarem assim justas e acordadas, depois 
de lido e achadas conforme, firmam o presente em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, rubricadas as folhas precedentes, obrigando-se 
por si e seus sucessores, para que surtam todos os efeitos em Direito 
previsto, na presença das testemunhas abaixo assinadas e qualifica-
das, que a tudo assistiram e do que dão fé.

São Luís/MA, 17 de dezembro de 2020.

_______________________________
Odair Jose Neves Santos

Diretor da Escola de Governo do 
Maranhão - EGMA

____________________________
Rodrigo Maia Rocha

Procurador Geral do Estado do 
Maranhão-PGE/MA

Testemunhas:
1) __________________________

Nome:
CPF:

2) _______________________
Nome:
CPF:

SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  FAZENDA

PORTARIA Nº 302/20 - GABIN   DE 16 DE OUTUBRO 2020
Republicar por incorreção.

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso 
de suas atribuições legais,

R E S O L V E: 

 Art. 1º Alterar  na Tabela de Valores de Referência para fins 
de cobrança de ICMS os produtos abaixo discriminados.

PRODUTO UNIDADE VALOR R$

Castanha de Caju com casca In Natura Kg 3,00

Castanha de Caju com casca In Natura Ton 3.000,00

Castanha de Caju sem casca In Natura Kg 33,00

Castanha de Caju sem casca In Natura Ton 33.000,00

Castanha do Para com casca In Natura Kg 6,50

Castanha do Para com casca In Natura Ton 6.500,00

Castanha do Para sem casca In Natura Kg 48,00

Castanha do Para sem casca In Natura Ton 48.000,00

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 DÊ-SE CIÊNCIA,
 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, São Luís 16  
de outubro 2020
 

MARCELLUS RIBEIRO ALVES
 Secretário de Estado da Fazenda

PORTARIA Nº 415/GABIN - SÃO LUÍS, 16 DE DEZEM-
BRO DE 2020.

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de 
suas atribuições legais,

R E S O L V E

 Art. 1º. Designar o servidor Tainan Khalil Leite Ca-
lixto, matrícula 877084, para acompanhar e fiscalizar a execu-
ção do contrato nº 40/2020, processo nº 82476/2020, que tem 
por objeto a aquisição de licença permanente da ferramenta 
Aspose.Total para Java.

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, EM SÃO 
LUIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

Marcellus Ribeiro Alves
Secretário de Estado da Fazenda

PORTARIA Nº 416/GABIN-SÃO LUÍS,16 DE DEZEM-
BRO DE 2020.

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso 
de suas atribuições legais,

R E S O L V E

 Art. 1º. Designar o servidor José de Ribamar Araújo Ro-
drigues, matrícula 2674430, para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato nº 41/2020, processo nº 150531/2020, que tem por objeto 
a contratação de empresa especializada no fornecimento de licença 
do software Microsoft Office Home & Business 2019.

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, EM SÃO 
LUIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

Marcellus Ribeiro Alves
Secretário de Estado da Fazenda

CÉLULA DE GESTÃO DA AÇÃO FISCAL
CORPO TÉCNICO PARA A AÇÃO FISCAL

ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DE GRANDES CONTRIBUINTES

 Extrato de Reconhecimento de Crédito de ICMS acumula-
do em decorrência de operações de exportação.

 O Estado do Maranhão retifica publicação ocorrida em 
19 de fevereiro de 2020 no DOE e reconhece os créditos de ICMS 
acumulados em decorrência de operações de exportação mediante 
expedição dos certificados de homologação de créditos nº  01/2020 
no valor de R$ 2.018,53 (dois mil e dezoito reais e cinquenta e três 
centavos), nº 02/2020 no valor de R$ 138.231,94 (cento e trinta e oito 
mil duzentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos)  e nº 
03/2020  no valor de R$ 248.680,44 (duzentos e quarenta e oito mil 
seiscentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos), datados de 
10 de fevereiro de 2020  nos termos do Processo Administrativo nº 
30877/2020, cujo titular é SIERENTZ AGRO BRASIL S/A, contri-
buinte inscrito no CAD/ICMS sob o nº 12.312.210-4  e com CNPJ 
07.634.590/0007-49. Esta publicação decorre da norma prescrita no 
art.2º da Lei 10.489/2016,
 São Luís, 11 de dezembro de 2020.
 

DÉIA DO AMPARO LOPES TRINTA PAES
Gestora COTAF/GC 
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO FISCAL
Nº 01/2020

EMPRESA: SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA

CAD/ICMS: 12.312.210-4 CNPJ: 07.634.590/0007-49

PROCESSO: 83608/2019 DATA: 23/04/2020

PERÍODO: 
 JANEIRO A  EZEMBRO/2016

Certifico que a empresa acima identificada, conforme Parecer 
Técnico nº 01/2020 – COTAF/GC/COMEX, emitido pelo Auditor Fis-
cal, CLÁUDIO HENRIQUE PENEDO DE PINHO, Matrícula nº 
875224, dispõe de crédito fiscal, acumulado em função das operações 
de exportações, a importância de R$ 2.018,53 (dois mil  e dezoito re-
ais e cinquenta e três centavos) cuja utilização e transferência devem 
observar as disposições contidas na Lei 10.489/2016 e legislação com-
plementar.

São Luís, 10 de fevereiro 2020.

--------------------------------------------------------
MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO FISCAL
Nº 02/2020

EMPRESA: SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA

CAD/ICMS: 12.312.210-4 CNPJ: 07.634.590/0007-49

PROCESSO: 83608/2019 DATA: ....../..../....

PERÍODO: 
 JANEIRO A DEZEMBRO/2017

Certifico que a empresa acima identificada, conforme Parecer 
Técnico nº 02/2020 – COTAF/GC/COMEX, emitido pelo Auditor 
Fiscal, CLÁUDIO HENRIQUE PENEDO DE PINHO, Matrí-
cula nº 875224, dispõe de crédito fiscal, acumulado em função das 
operações de exportações, a importância de R$ 138.231,94 (cento e 
trinta e oito mil e duzentos e trinta e um reais e noventa e quatro 
centavos) cuja utilização e transferência devem observar as disposi-
ções contidas na Lei 10.489/2016 e legislação complementar.

São Luís, 10 de fevereiro de 2020.

--------------------------------------------------------
MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda

                                                              

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO FISCAL
Nº 03/2020

EMPRESA: SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA

CAD/ICMS: 12.312.210-4 CNPJ: 07.634.590/0007-49

PROCESSO: 83608/2019 DATA: ....../..../....

PERÍODO: 
 JANEIRO A DEZEMBRO/2018

Certifico que a empresa acima identificada, conforme Parecer Téc-
nico nº 03/2020 – COTAF/GC/COMEX, emitido pelo Auditor Fis-
cal, CLÁUDIO HENRIQUE PENEDO DE PINHO, Matrícula 
nº 875224, dispõe de crédito fiscal, acumulado em função das ope-
rações de exportações, a importância de R$ 248.680,44 (duzentos e 
quarenta e oito mil e seiscentos e oitenta reais e quarenta e qua-
tro centavos) cuja utilização e transferência devem observar as dis-
posições contidas na Lei 10.489/2016 e legislação complementar.

São Luís, 10 de fevereiro de 2020.

--------------------------------------------------------
MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda

SECRTARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PORTARIA/SES/MA Nº 905, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Altera a composição do Comitê de 
Política Salarial instituído pela Porta-
ria/SES/MA nº 06, de 3 de janeiro de 
2019, e dá outras providências.  

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso II do art. 69 da Constituição do 
Estado do Maranhão,

RESOLVE

Art. 1º O Comitê de Política Salarial instituído pela Por-
taria/SES/MA nº 06, de 3 de janeiro de 2019, será composto pelos 
seguintes servidores, sob a presidência do primeiro:

I - Waldy da Rocha Ferreira Neto, Secretário-Adjunto de 
Assuntos Jurídicos, ID nº 00841006;

II - Ana Beatriz Barros Sousa, Assessora Especial, ID nº 
00841003; e,

III - Maiara Lena da Silva Nunes, Secretária-Adjunta de 
Administração, ID nº 00857674. 

Art. 2º Além das atribuições previstas na Portaria/SES/
MA nº 06, de 3 de janeiro de 2019, ao Comitê compete estabelecer 
os procedimentos de concessão, incluindo os critérios e hipóteses de 
suspensão da gratificação prevista na Portaria/SES/MA nº 679, de 16 
de agosto de 2016, bem como de eventuais bônus, prêmios e outros 
pagamentos extraordinários.

Art. 3º Ficam ratificados os atos praticados pelo Comitê no 
exercício de 2020.

 Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA
Secretário de Estado da Saúde

        
PORTARIA/SES/MA Nº 906, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Autoriza o Comitê de Política Salarial 
a conceder o Prêmio instituído pela 
Medida Provisória nº 335, de 18 de-
zembro de 2020, aos servidores efeti-
vos e comissionados da Secretaria de 
Estado da Saúde. 
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 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso II do art. 69 da Constituição do 
Estado do Maranhão, e,

Considerando as disposições contidas no art. 3º da Medida 
Provisória nº 335, de 18 dezembro de 2020;  

Considerando que desde o início da Pandemia os profissio-
nais da saúde, incluindo os servidores efetivos e comissionados da 
Secretaria de Estado da Saúde, foram, e continuam sendo, indispen-
sáveis no combate ao COVID-19;

RESOLVE

 Art. 1º Fica autorizado o Comitê de Política Salarial a con-
ceder o prêmio instituído pela Medida Provisória nº 335, de 18 de-
zembro de 2020, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 
aos servidores efetivos e comissionados da Secretaria de Estado da 
Saúde - SES, a ser pago no mês de dezembro de 2020, como forma 
de reconhecimento da relevância dos serviços prestados no enfrenta-
mento da Pandemia causada pelo novo Coronavírus.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA
Secretário de Estado da Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E 
DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA N° 267 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES E DE-
SENVOLVIMENTO URBANO, no uso de suas atribuições legais,
Designa os membros componentes do Grupo Gestor do Progra-
ma “Nosso Centro”, na forma prevista no art. 3º, §1º do Decreto 
34.959/2019.

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES E 
DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso das atribuições legais 
previstas no artigo 69, I, II e IV da Constituição do Estado do Mara-
nhão, do art. 3º, §1º do Decreto nº 34.959/2019, 

RESOLVE:

Art. 1º Fica constituído o Grupo Gestor do Programa “Nosso Cen-
tro”, que terá por tarefa a realização do planejamento e da execução 
deste projeto.

Art. 2º O Grupo Gestor será constituído pelos seguintes membros:

I - Secretaria de Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID

a) Raimundo Nonato de Carvalho Reis Neto;
b) Arlene da Silva Vieira
c) Monique Martins da Silva;
d) José Ramiro Esteves Ramos;
f) Anna Dirce Abreu   
g) Camila Morais Rêgo rocha;
h) Daniel Borges Sombra.

II – Secretaria de Estado de Governo – SEGOV
a) Diego Galdino Araújo;
b) Ciane Sozinho de Souza.

III - Secretaria de Estado da Cultura - SECMA
a) Anderson Flavio Lindoso Santana;
b) Luis Eduardo Paim Longhi.

IV - Secretaria de Estado de Turismo – SETUR

a) Hugo Ricardo Paiva Veiga;
b) Fernando Campelo Pãozinho.

V – Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação – 
SECTI 

a) Pedro Igor Nascimento da Silva.

VI – Agência Executiva Metropolitana – AGEM

a) Elizabeth Costa de Oliveira Telles;
b) Lena Carolina Andrade Fernandes Ribeiro Brandão.

VII – Polícia Militar do Estado do Maranhão – PMMA 

a) Coronel José Maria Honório Carvalho Filho.

Art. 3º O Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urba-
no será o Coordenador Geral do Grupo Gestor. 

Art. 4º. O Grupo Gestor iniciará os seus trabalhos imediatamente, 
buscando planejar, organizar, coordenar e executar todas as ações 
necessárias à realização dos objetivos do Programa “Nosso Centro”.

Parágrafo Único. O Grupo Gestor deverá, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias, apresentar o Plano de Trabalho do Programa “Nosso Centro”.

Art. 5º Para garantir a gestão democrática do Programa “Nosso Cen-
tro”, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos:

I – debates, audiências e consultas públicas, com a participação da 
sociedade civil organizada, entidades de classe e da comunidade aca-
dêmica;

II – conferências públicas sobre assuntos de interesse do programa;

III – publicidade de todos os atos, ações e resultados do programa.

Art. 6º A Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano deverá 
dar todo o suporte necessário ao bom desempenho do trabalho do 
Grupo Gestor.

Art. 7º Fica revogada a Portaria N° 141 de 30 de julho de 2020.

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

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESEN-
VOLVIMENTO URBANO, EM SÃO LUÍS, 15 DE DEZEMBRO 
DE 2020.
   

RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO REIS NETO
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

SECID

SECRETARIA  DE  ESTADO  DE TRANSPARÊNCIA  
E  CONTROLE

PORTARIA Nº 121/2020 - SAAF/STC

  A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN-
ÇAS, no uso de suas atribuições legais.

 Art. 1º - Designar a servidora CAROLINE CARNEIRO 
PIANCÓ, ID nº 831410-1, Assessora Especial II, para substituir 
a servidora JANE DAIDY CARVALHO, ID nº860666-1, no car-
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go de Chefe do Recursos Humanos desta Secretaria, no período de 
21.12.2020 a 24.12.2020, referente ao recesso funcional durante as 
festividades de Natal e Ano Novo. 

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

             SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, EM SÃO LUÍS - MA, 17 DE DEZEMBRO DE 2020. 

Simone Cristina Oliveira do Nascimento
Secretária Adjunta de Administração e Finanças, em exercício, 

conforme Portaria nº 047/2020, de 04 de dezembro de 2020.

SECRETARIA  DE  ESTADO  DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E  INOVAÇÃO

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão
UEMASUL

PORTARIA Nº 246/2020 – GR/UEMASUL

Designa servidores para atuarem na gestão e fiscalização do Contrato 
nº 023/2020 – UEMASUL.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

Considerando que a execução dos contratos administrativos deve ser 
acompanhada por um representante da Administração capacitado, 
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, no que lhe couber, incum-
bindo-lhe, também, comunicar em tempo hábil, a seus superiores so-
bre decisões e providências que ultrapassem sua competência;

Considerando que são suas atribuições:

a) atestar, com data, assinatura e identificação claras, em documento 
hábil, no prazo estipulado em contrato, o recebimento e a qualidade 
dos bens e serviços contratados, ou a execução da obra, após confe-
rência prévia do objeto e/ou serviço contratado;
b) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais 
de reposição, destinado à execução do objeto e/ou serviço contratado, 
principalmente quanto à qualidade;
c) solicitar aos setores competentes esclarecimento de dúvidas relati-
vas ao Contrato sob sua responsabilidade;
d) observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformiza-
dos e/ou com crachá de identificação quando estipulado em contrato;
e) acompanhar a execução contratual, informando ao gestor de con-
tratos as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da 
obra, do fornecimento ou da prestação do serviço, em especial o des-
cumprimento de cláusulas contratuais;
f) solicitar ao gestor de contratos a substituição dos empregados pres-
tadores de serviço, na Universidade Estadual da Região Tocantina do 
Maranhão - UEMASUL, que comprometam a perfeita execução dos ser-
viços, inclusive quando decorrente de comportamento inadequado;

Considerando que, além disso, o fiscal de Contrato deve mensurar:

a) os resultados alcançados em relação à Contratada, no tocante à 
qualidade demandada;

b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas;

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabe-
lecida;

e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

f) a satisfação do público usuário.

RESOLVE:

Art. 1º- Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato 
nº 023/2020 – UEMASUL, Processo nº 0041725/2020-UEMA-
SUL, celebrado com a empresa SEGUROS SURA S.A., inscri-
ta no CNPJ sob o nº 33.065.699/0001-27, que tem como objeto a 
contratação de empresa de seguros de vida coletivo para alunos e 
estagiários da Universidade Estadual da Região Tocantina do Ma-
ranhão – UEMASUL, conforme condições, quantidades, exigências 
e estimativas, do Termo de Referência do Edital do PREGÃO N.º 
002/2020 – CSL, e a proposta, partes integrantes deste instrumento 
independente de transcrição.

GESTOR Patrícia Alves Silva, matrícula nº 00810791-01

FISCAL
Teresinha de Fátima Maciel dos Reis, matrícula nº 
00875100-00

SUBSTITUTO
Edelblan Conrado da Silva Rocha, matrícula nº 
00823507-06

             DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

              IMPERATRIZ/MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 247/2020– GR/UEMASUL

Designa servidores para atuarem na gestão e fiscalização do Primeiro 
Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2019 – UEMASUL.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

Considerando que a execução dos contratos administrativos deve ser 
acompanhada por um representante da Administração capacitado, 
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, no que lhe couber, incum-
bindo-lhe, também, comunicar em tempo hábil, a seus superiores so-
bre decisões e providências que ultrapassem sua competência;

Considerando que são suas atribuições:

a) atestar, com data, assinatura e identificação claras, em documento 
hábil, no prazo estipulado em contrato, o recebimento e a qualidade 
dos bens e serviços contratados, ou a execução da obra, após confe-
rência prévia do objeto e/ou serviço contratado;

b) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais 
de reposição, destinado à execução do objeto e/ou serviço contratado, 
principalmente quanto à qualidade;



67D.O. PODER EXECUTIVO                                                             SEGUNDA-FEIRA, 21 - DEZEMBRO - 2020

c) solicitar aos setores competentes esclarecimento de dúvidas relati-
vas ao Contrato sob sua responsabilidade;

d) observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformiza-
dos e/ou com crachá de identificação quando estipulado em contrato;

e) acompanhar a execução contratual, informando ao gestor de con-
tratos as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da 
obra, do fornecimento ou da prestação do serviço, em especial o des-
cumprimento de cláusulas contratuais;

f) solicitar ao gestor de contratos a substituição dos empregados pres-
tadores de serviço, na Universidade Estadual da Região Tocantina 
do Maranhão - UEMASUL, que comprometam a perfeita execução 
dos serviços, inclusive quando decorrente de comportamento inade-
quado;

Considerando que, além disso, o fiscal de Contrato deve mensurar:

a) os resultados alcançados em relação à Contratada, no tocante à 
qualidade demandada;

b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas;

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabe-
lecida;

e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

f) a satisfação do público usuário.

RESOLVE:

Art. 1º- Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Primeiro 
Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2019 – UEMASUL, Processo 
nº 0189211/2019-UEMASUL, celebrado com a empresa CLASI 
SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
06.019.070/0001-78, que tem como objeto a contratação de empre-
sa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância 
ostensiva armada e desarmada, com execução mediante regime de 
empreitada por preço global, para atender às necessidades da Uni-
versidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, 
em conformidade com as especificações constantes do Termo de Re-
ferência (Anexo I) do Edital do PREGÃO Nº 015/2019-SARP/MA e 
da proposta apresentada.

GESTOR Antonio Pereira de Lucena Neto, matrícula nº 00007006-01

FISCAL Everton Jorge Maizette dos Santos, matrícula nº 00863541-00

SUBSTITUTO Ravinny de Sousa Almeida, matrícula nº 00875923-00

 
 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 IMPERATRIZ/MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 248/2020– GR/UEMASUL

Designa servidores para atuarem na gestão e fiscalização do Segundo 
Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2018 – UEMASUL.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

Considerando que a execução dos contratos administrativos deve ser 
acompanhada por um representante da Administração capacitado, 
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, no que lhe couber, incum-
bindo-lhe, também, comunicar em tempo hábil, a seus superiores so-
bre decisões e providências que ultrapassem sua competência;

Considerando que são suas atribuições:

a) atestar, com data, assinatura e identificação claras, em documento 
hábil, no prazo estipulado em contrato, o recebimento e a qualidade 
dos bens e serviços contratados, ou a execução da obra, após confe-
rência prévia do objeto e/ou serviço contratado;

b) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais 
de reposição, destinado à execução do objeto e/ou serviço contrata-
do, principalmente quanto à qualidade;

c) solicitar aos setores competentes esclarecimento de dúvidas relati-
vas ao Contrato sob sua responsabilidade;

d) observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformiza-
dos e/ou com crachá de identificação quando estipulado em contrato;

e) acompanhar a execução contratual, informando ao gestor de con-
tratos as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da 
obra, do fornecimento ou da prestação do serviço, em especial o des-
cumprimento de cláusulas contratuais;

f) solicitar ao gestor de contratos a substituição dos empregados pres-
tadores de serviço, na Universidade Estadual da Região Tocantina 
do Maranhão - UEMASUL, que comprometam a perfeita execução 
dos serviços, inclusive quando decorrente de comportamento inade-
quado;

Considerando que, além disso, o fiscal de Contrato deve mensurar:

a) os resultados alcançados em relação à Contratada, no tocante à 
qualidade demandada;

b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas;

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabe-
lecida;
e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

f) a satisfação do público usuário.

RESOLVE:

Art. 1º- Designar os servidores abaixo indicados para, com obser-
vância da legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Se-
gundo Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2018 – UEMASUL, 
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Processo nº 064445/2018- UEMASUL, celebrado com a empresa 
DANTAS & CAVALCANTE LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 
01.897.642/0001-06, que tem como objeto a prestação de serviços de 
coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de ser-
viço hospitalar e químicos, sendo caracterizados em 03 (três) grupos, 
‘a’, ‘b’ e ‘e’, gerados no campus da UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO, em conformida-
de com a Resolução do Conama n° 358/2005 E RDC ANVISA N° 
306/2004.

GESTOR Leonardo Moreira de Oliveira, matrícula nº 
00865662-00

FISCAL Marco Antonio Bandeira Azevedo, matrícula nº 
00841260-02

SUBSTITUTO Ivaneide de Oliveira Nascimento, matrícula nº 
00006814-01

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 IMPERATRIZ/MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 249/2020– GR/UEMASUL

Designa servidores para atuarem na gestão e fiscalização do Contrato 
nº 024/2020 – UEMASUL.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

Considerando que a execução dos contratos administrativos deve ser 
acompanhada por um representante da Administração capacitado, 
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, no que lhe couber, incum-
bindo-lhe, também, comunicar em tempo hábil, a seus superiores so-
bre decisões e providências que ultrapassem sua competência;

Considerando que são suas atribuições:

a) atestar, com data, assinatura e identificação claras, em documento 
hábil, no prazo estipulado em contrato, o recebimento e a qualidade 
dos bens e serviços contratados, ou a execução da obra, após confe-
rência prévia do objeto e/ou serviço contratado;

b) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais 
de reposição, destinado à execução do objeto e/ou serviço contratado, 
principalmente quanto à qualidade;

c) solicitar aos setores competentes esclarecimento de dúvidas relati-
vas ao Contrato sob sua responsabilidade;

d) observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformiza-
dos e/ou com crachá de identificação quando estipulado em contrato;
e) acompanhar a execução contratual, informando ao gestor de con-
tratos as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da 
obra, do fornecimento ou da prestação do serviço, em especial o des-
cumprimento de cláusulas contratuais;
f) solicitar ao gestor de contratos a substituição dos empregados pres-
tadores de serviço, na Universidade Estadual da Região Tocantina 
do Maranhão - UEMASUL, que comprometam a perfeita execução 
dos serviços, inclusive quando decorrente de comportamento inade-
quado;

Considerando que, além disso, o fiscal de Contrato deve mensurar:

a) os resultados alcançados em relação à Contratada, no tocante à 
qualidade demandada;

b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas;

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabe-
lecida;

e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

f) a satisfação do público usuário.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º- Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato 
nº 024/2020 – UEMASUL, Processo nº 0142575/2020 - UEMA-
SUL, celebrado com a empresa PEARSON EDUCATION DO 
BRASIL LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 01.404.158/0018-38, 
que tem como objeto a Contratação da empresa PEARSON EDUCA-
TION DO BRASIL LTDA para fornecimento de Licença de Uso da 
Biblioteca Virtual Universitária (BUV), em plataforma digital com-
posta por livros (e-books) universitários em língua portuguesa, com 
acesso on-line para 3.250 usuários sendo alunos, docentes e técnicos 
da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UE-
MASUL.

GESTOR Jailton de Araújo, matrícula nº 00877129-00

FISCAL Patrícia Alves Silva, matrícula nº 00810791-01

SUBSTITUTO Edelblan Conrado da Silva Rocha, matrícula nº 
00823507-06

             DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
              IMPERATRIZ/MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 250/2020– GR/UEMASUL

Designa servidores para atuarem na gestão e fiscalização do Contrato 
nº 028/2019 – UEMASUL.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

Considerando que a execução dos contratos administrativos deve ser 
acompanhada por um representante da Administração capacitado, 
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, no que lhe couber, incum-
bindo-lhe, também, comunicar em tempo hábil, a seus superiores so-
bre decisões e providências que ultrapassem sua competência;

Considerando que são suas atribuições:

a) atestar, com data, assinatura e identificação claras, em documento 
hábil, no prazo estipulado em contrato, o recebimento e a qualidade 
dos bens e serviços contratados, ou a execução da obra, após confe-
rência prévia do objeto e/ou serviço contratado;
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b) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais 
de reposição, destinado à execução do objeto e/ou serviço contratado, 
principalmente quanto à qualidade;

c) solicitar aos setores competentes esclarecimento de dúvidas relati-
vas ao Contrato sob sua responsabilidade;

d) observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformiza-
dos e/ou com crachá de identificação quando estipulado em contrato;

e) acompanhar a execução contratual, informando ao gestor de con-
tratos as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da 
obra, do fornecimento ou da prestação do serviço, em especial o des-
cumprimento de cláusulas contratuais;

f) solicitar ao gestor de contratos a substituição dos empregados pres-
tadores de serviço, na Universidade Estadual da Região Tocantina 
do Maranhão - UEMASUL, que comprometam a perfeita execução 
dos serviços, inclusive quando decorrente de comportamento inade-
quado;

Considerando que, além disso, o fiscal de Contrato deve mensurar:

a) os resultados alcançados em relação à Contratada, no tocante à 
qualidade demandada;

b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas;

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabe-
lecida;

e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

f) a satisfação do público usuário.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

RESOLVE:

Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da 
legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato nº 
028/2019 – UEMASUL, Processo nº 0196847/2019 – UEMASUL, 
celebrado com a empresa ARACATI OFFICE SPE 04 CONS-
TRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no C.N.P.J 
sob o n.º 12.348.161/0001-50, que tem como objeto Locação de um 
imóvel não residencial para sediar o Centro de Ciências da Saúde – 
CCS da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 
– UEMASUL, conforme especificações constantes no Projeto Básico 
e seus anexos.

GESTOR Wilson Araújo da Silva, matrícula nº 00007294-00

FISCAL Patrícia Ricianne Costa Ribeiro, matrícula nº 
00299500-01

SUBSTITUTO Jannayna Santos Silva, matrícula nº 00866442-00

 
 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 IMPERATRIZ/MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 251/2020– GR/UEMASUL

Designa servidores para atuarem na gestão e fiscalização do Contrato 
nº 025/2020 – UEMASUL.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

Considerando que a execução dos contratos administrativos deve ser 
acompanhada por um representante da Administração capacitado, 
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, no que lhe couber, incum-
bindo-lhe, também, comunicar em tempo hábil, a seus superiores so-
bre decisões e providências que ultrapassem sua competência;

Considerando que são suas atribuições:

a) atestar, com data, assinatura e identificação claras, em documento 
hábil, no prazo estipulado em contrato, o recebimento e a qualidade 
dos bens e serviços contratados, ou a execução da obra, após confe-
rência prévia do objeto e/ou serviço contratado;

b) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais 
de reposição, destinado à execução do objeto e/ou serviço contratado, 
principalmente quanto à qualidade;

c) solicitar aos setores competentes esclarecimento de dúvidas relati-
vas ao Contrato sob sua responsabilidade;

d) observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformiza-
dos e/ou com crachá de identificação quando estipulado em contrato;

e) acompanhar a execução contratual, informando ao gestor de con-
tratos as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da 
obra, do fornecimento ou da prestação do serviço, em especial o des-
cumprimento de cláusulas contratuais;

f) solicitar ao gestor de contratos a substituição dos empregados pres-
tadores de serviço, na Universidade Estadual da Região Tocantina 
do Maranhão - UEMASUL, que comprometam a perfeita execução 
dos serviços, inclusive quando decorrente de comportamento inade-
quado;

Considerando que, além disso, o fiscal de Contrato deve mensurar:

a) os resultados alcançados em relação à Contratada, no tocante à 
qualidade demandada;

b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas;
c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabe-
lecida;

e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

f) a satisfação do público usuário.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016, 
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RESOLVE:

Art. 1º- Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato 
nº 025/2020 – UEMASUL, Processo nº 0043530/2019-UEMA-
SUL, celebrado com a empresa EDITORA DIDÁTICA DO MA-
RANHÃO EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 16.894.930/0001-
76, que tem como objeto a Aquisição de Equipamentos e Materiais 
de Consumo para atender as demandas dos Laboratórios ligado ao 
CCENT da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 
- UEMASUL, de acordo com o Termo de Referência do Edital do 
PREGÃO N.º 023/2019 – CSL, e a proposta, partes integrantes deste 
instrumento independente de transcrição.

GESTOR José Fábio França Orlanda, matrícula nº 00007297-
04

FISCAL Jorge Diniz de Oliveira, matrícula nº 00006816-03

SUBSTITUTO Ivaneide de Oliveira Nascimento, matrícula nº 
00006814-01

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 IMPERATRIZ/MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 252/2020– GR/UEMASUL

Designa servidores para atuarem na gestão e fiscalização do Contrato 
nº 026/2020 – UEMASUL.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

Considerando que a execução dos contratos administrativos deve ser 
acompanhada por um representante da Administração capacitado, 
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, no que lhe couber, incum-
bindo-lhe, também, comunicar em tempo hábil, a seus superiores so-
bre decisões e providências que ultrapassem sua competência;

Considerando que são suas atribuições:

a) atestar, com data, assinatura e identificação claras, em documento 
hábil, no prazo estipulado em contrato, o recebimento e a qualidade 
dos bens e serviços contratados, ou a execução da obra, após confe-
rência prévia do objeto e/ou serviço contratado;

b) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais 
de reposição, destinado à execução do objeto e/ou serviço contrata-
do, principalmente quanto à qualidade;

c) solicitar aos setores competentes esclarecimento de dúvidas relati-
vas ao Contrato sob sua responsabilidade;

d) observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformiza-
dos e/ou com crachá de identificação quando estipulado em contrato;

e) acompanhar a execução contratual, informando ao gestor de con-
tratos as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da 
obra, do fornecimento ou da prestação do serviço, em especial o des-
cumprimento de cláusulas contratuais;

f) solicitar ao gestor de contratos a substituição dos empregados pres-
tadores de serviço, na Universidade Estadual da Região Tocantina 
do Maranhão - UEMASUL, que comprometam a perfeita execução 
dos serviços, inclusive quando decorrente de comportamento inade-
quado;

Considerando que, além disso, o fiscal de Contrato deve mensurar:

a) os resultados alcançados em relação à Contratada, no tocante à 
qualidade demandada;

b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas;

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabe-
lecida;

e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

f) a satisfação do público usuário.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º- Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato 
nº 026/2020 – UEMASUL, Processo nº 0043530/2019-UEMASUL, 
celebrado com a empresa INSTRUCIONAL INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO - EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 23.426.753/0001-
69, que tem como objeto a Aquisição de Equipamentos e Materiais 
de Consumo para atender as demandas dos Laboratórios ligado ao 
CCENT da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 
- UEMASUL, de acordo com o Termo de Referência do Edital do 
PREGÃO N.º 023/2019 – CSL, e a proposta, partes integrantes deste 
instrumento independente de transcrição.

GESTOR Mauro Bogea Pereira, matrícula nº 00808356-01

FISCAL Juscimar da Silva Araújo, matrícula nº 00860329-01

SUBSTITUTO Ivaneide de Oliveira Nascimento, matrícula nº 
00006814-01

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 IMPERATRIZ/MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 253/2020– GR/UEMASUL

Designa servidores para atuarem na gestão e fiscalização do Contrato 
nº 028/2020 – UEMASUL.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,
Considerando que a execução dos contratos administrativos deve ser 
acompanhada por um representante da Administração capacitado, 
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, no que lhe couber, incum-
bindo-lhe, também, comunicar em tempo hábil, a seus superiores so-
bre decisões e providências que ultrapassem sua competência;
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Considerando que são suas atribuições:

a) atestar, com data, assinatura e identificação claras, em documento 
hábil, no prazo estipulado em contrato, o recebimento e a qualidade 
dos bens e serviços contratados, ou a execução da obra, após confe-
rência prévia do objeto e/ou serviço contratado;

b) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais 
de reposição, destinado à execução do objeto e/ou serviço contratado, 
principalmente quanto à qualidade;

c) solicitar aos setores competentes esclarecimento de dúvidas relati-
vas ao Contrato sob sua responsabilidade;

d) observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformiza-
dos e/ou com crachá de identificação quando estipulado em contrato;

e) acompanhar a execução contratual, informando ao gestor de con-
tratos as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da 
obra, do fornecimento ou da prestação do serviço, em especial o des-
cumprimento de cláusulas contratuais;

f) solicitar ao gestor de contratos a substituição dos empregados pres-
tadores de serviço, na Universidade Estadual da Região Tocantina do 
Maranhão - UEMASUL, que comprometam a perfeita execução dos ser-
viços, inclusive quando decorrente de comportamento inadequado;

Considerando que, além disso, o fiscal de Contrato deve mensurar:

a) os resultados alcançados em relação à Contratada, no tocante à 
qualidade demandada;

b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas;

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabe-
lecida;

e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

f) a satisfação do público usuário.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º- Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato nº 
028/2020 – UEMASUL, Processo nº 0254723/2018 – UEMASUL, 
celebrado com a empresa EDITORA DIDÁTICA DO MARA-
NHÃO EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 16.894.930/0001-76, 
que tem como objeto a Aquisição de Equipamentos para atender as 
demandas dos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Flores-
tal e Medicina Veterinária do Centro de Ciências Agrárias/Centro, da 
Universidade Estadual da Região Tocantina – UEMASUL, de acordo 
com o Termo de Referência do Edital do PREGÃO N.º 008/2019 – 
CSL, e a proposta, partes integrantes deste instrumento independente 
de transcrição.

GESTOR Rafael Françoso, matrícula nº 00879891-01

FISCAL Monalisa de Sousa Moura Souto, matrícula nº 
00810641-01

SUBSTITUTO Nisangela Severino Lopes Costa, matrícula nº 
00817268-02

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 IMPERATRIZ/MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 254/2020– GR/UEMASUL

Designa servidores para atuarem na gestão e fiscalização do Contrato 
nº 029/2020 – UEMASUL.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

Considerando que a execução dos contratos administrativos deve ser 
acompanhada por um representante da Administração capacitado, 
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, no que lhe couber, incum-
bindo-lhe, também, comunicar em tempo hábil, a seus superiores so-
bre decisões e providências que ultrapassem sua competência;

Considerando que são suas atribuições:

a) atestar, com data, assinatura e identificação claras, em documento 
hábil, no prazo estipulado em contrato, o recebimento e a qualidade 
dos bens e serviços contratados, ou a execução da obra, após confe-
rência prévia do objeto e/ou serviço contratado;

b) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais 
de reposição, destinado à execução do objeto e/ou serviço contratado, 
principalmente quanto à qualidade;

c) solicitar aos setores competentes esclarecimento de dúvidas relati-
vas ao Contrato sob sua responsabilidade;

d) observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformiza-
dos e/ou com crachá de identificação quando estipulado em contrato;

e) acompanhar a execução contratual, informando ao gestor de con-
tratos as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da 
obra, do fornecimento ou da prestação do serviço, em especial o des-
cumprimento de cláusulas contratuais;

f) solicitar ao gestor de contratos a substituição dos empregados pres-
tadores de serviço, na Universidade Estadual da Região Tocantina 
do Maranhão - UEMASUL, que comprometam a perfeita execução 
dos serviços, inclusive quando decorrente de comportamento inade-
quado;

Considerando que, além disso, o fiscal de Contrato deve mensurar:

a) os resultados alcançados em relação à Contratada, no tocante à 
qualidade demandada;
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b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas;

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabe-
lecida;

e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

f) a satisfação do público usuário.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º- Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato 
nº 029/2020 – UEMASUL, Processo nº 0254723/2018 – UEMA-
SUL, celebrado com a empresa EVOLUÇÃO PET - COMÉR-
CIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E VETERINÁRIA 
- EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 11.395.850/0001-52, que 
tem como objeto a Aquisição de Equipamentos para atender as de-
mandas dos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal 
e Medicina Veterinária do Centro de Ciências Agrárias/Centro, da 
Universidade Estadual da Região Tocantina – UEMASUL, de acordo 
com o Termo de Referência do Edital do PREGÃO N.º 008/2019 – 
CSL, e a proposta, partes integrantes deste instrumento independente 
de transcrição.

GESTOR Rafael Françoso, matrícula nº 00879891-01

FISCAL Monalisa de Sousa Moura Souto, matrícula nº 
00810641-01

SUBSTITUTO Nisangela Severino Lopes Costa, matrícula nº 
00817268-02

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 IMPERATRIZ/MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 255/2020– GR/UEMASUL

Designa servidores para atuarem na gestão e fiscalização do Contrato 
nº 030/2020 – UEMASUL.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

Considerando que a execução dos contratos administrativos deve ser 
acompanhada por um representante da Administração capacitado, 
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, no que lhe couber, incum-
bindo-lhe, também, comunicar em tempo hábil, a seus superiores so-
bre decisões e providências que ultrapassem sua competência;

Considerando que são suas atribuições:

a) atestar, com data, assinatura e identificação claras, em documento 
hábil, no prazo estipulado em contrato, o recebimento e a qualidade 
dos bens e serviços contratados, ou a execução da obra, após confe-
rência prévia do objeto e/ou serviço contratado;

b) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais 
de reposição, destinado à execução do objeto e/ou serviço contrata-
do, principalmente quanto à qualidade;

c) solicitar aos setores competentes esclarecimento de dúvidas relati-
vas ao Contrato sob sua responsabilidade;

d) observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformiza-
dos e/ou com crachá de identificação quando estipulado em contrato;

e) acompanhar a execução contratual, informando ao gestor de con-
tratos as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da 
obra, do fornecimento ou da prestação do serviço, em especial o des-
cumprimento de cláusulas contratuais;

f) solicitar ao gestor de contratos a substituição dos empregados pres-
tadores de serviço, na Universidade Estadual da Região Tocantina do 
Maranhão - UEMASUL, que comprometam a perfeita execução dos 
serviços, inclusive quando decorrente de comportamento inadequado;

Considerando que, além disso, o fiscal de Contrato deve mensurar:

a) os resultados alcançados em relação à Contratada, no tocante à 
qualidade demandada;

b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas;

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabe-
lecida;

e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

f) a satisfação do público usuário.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º- Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato 
nº 030/2020 – UEMASUL, Processo nº 0254723/2018 – UEMA-
SUL, celebrado com a empresa JPA LABOR COMERCIAL EI-
RELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 29.054.890/0001-04, que tem 
como objeto a Aquisição de Equipamentos para atender as demandas 
dos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e Medi-
cina Veterinária do Centro de Ciências Agrárias/Centro, da Univer-
sidade Estadual da Região Tocantina – UEMASUL, de acordo com 
o Termo de Referência do Edital do PREGÃO N.º 008/2019 – CSL, 
e a proposta, partes integrantes deste instrumento independente de 
transcrição.

GESTOR Rafael Françoso, matrícula nº 00879891-01

FISCAL Monalisa de Sousa Moura Souto, matrícula nº 00810641-01

SUBSTITUTO Nisangela Severino Lopes Costa, matrícula nº 
00817268-02

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IMPERATRIZ/MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora
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PORTARIA Nº 256/2020– GR/UEMASUL

Designa servidores para atuarem na gestão e fiscalização do Contrato 
nº 031/2020 – UEMASUL.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

Considerando que a execução dos contratos administrativos deve ser 
acompanhada por um representante da Administração capacitado, 
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, no que lhe couber, incum-
bindo-lhe, também, comunicar em tempo hábil, a seus superiores so-
bre decisões e providências que ultrapassem sua competência;

Considerando que são suas atribuições:

a) atestar, com data, assinatura e identificação claras, em documento 
hábil, no prazo estipulado em contrato, o recebimento e a qualidade 
dos bens e serviços contratados, ou a execução da obra, após confe-
rência prévia do objeto e/ou serviço contratado;

b) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais 
de reposição, destinado à execução do objeto e/ou serviço contratado, 
principalmente quanto à qualidade;

c) solicitar aos setores competentes esclarecimento de dúvidas relati-
vas ao Contrato sob sua responsabilidade;

d) observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformiza-
dos e/ou com crachá de identificação quando estipulado em contrato;

e) acompanhar a execução contratual, informando ao gestor de con-
tratos as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da 
obra, do fornecimento ou da prestação do serviço, em especial o des-
cumprimento de cláusulas contratuais;

f) solicitar ao gestor de contratos a substituição dos empregados pres-
tadores de serviço, na Universidade Estadual da Região Tocantina do 
Maranhão - UEMASUL, que comprometam a perfeita execução dos ser-
viços, inclusive quando decorrente de comportamento inadequado;

Considerando que, além disso, o fiscal de Contrato deve mensurar:

a) os resultados alcançados em relação à Contratada, no tocante à 
qualidade demandada;

b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas;

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabe-
lecida;

e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

f) a satisfação do público usuário.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º- Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato 
nº 031/2020 – UEMASUL, Processo nº 0254723/2018 – UEMA-
SUL, celebrado com a empresa SOLAB LABORATÓRIO IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 
18.214.465/0001-00, que tem como objeto a Aquisição de Equipa-
mentos para atender as demandas dos cursos de Engenharia Agronô-
mica, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária do Centro de Ciên-
cias Agrárias/Centro, da Universidade Estadual da Região Tocantina 
– UEMASUL, de acordo com o Termo de Referência do Edital do 
PREGÃO N.º 008/2019 – CSL, e a proposta, partes integrantes deste 
instrumento independente de transcrição.

GESTOR Rafael Françoso, matrícula nº 00879891-01

FISCAL Monalisa de Sousa Moura Souto, matrícula nº 
00810641-01

SUBSTITUTO Nisangela Severino Lopes Costa, matrícula nº 
00817268-02

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 IMPERATRIZ/MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 257/2020– GR/UEMASUL

Designa servidores para atuarem na gestão e fiscalização do Contrato 
nº 032/2020 – UEMASUL.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

Considerando que a execução dos contratos administrativos deve ser 
acompanhada por um representante da Administração capacitado, 
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, no que lhe couber, incum-
bindo-lhe, também, comunicar em tempo hábil, a seus superiores so-
bre decisões e providências que ultrapassem sua competência;

Considerando que são suas atribuições:

a) atestar, com data, assinatura e identificação claras, em documento 
hábil, no prazo estipulado em contrato, o recebimento e a qualidade 
dos bens e serviços contratados, ou a execução da obra, após confe-
rência prévia do objeto e/ou serviço contratado;

b) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais 
de reposição, destinado à execução do objeto e/ou serviço contratado, 
principalmente quanto à qualidade;
c) solicitar aos setores competentes esclarecimento de dúvidas relati-
vas ao Contrato sob sua responsabilidade;

d) observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformiza-
dos e/ou com crachá de identificação quando estipulado em contrato;
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e) acompanhar a execução contratual, informando ao gestor de con-
tratos as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da 
obra, do fornecimento ou da prestação do serviço, em especial o des-
cumprimento de cláusulas contratuais;

f) solicitar ao gestor de contratos a substituição dos empregados pres-
tadores de serviço, na Universidade Estadual da Região Tocantina 
do Maranhão - UEMASUL, que comprometam a perfeita execução 
dos serviços, inclusive quando decorrente de comportamento inade-
quado;

Considerando que, além disso, o fiscal de Contrato deve mensurar:

a) os resultados alcançados em relação à Contratada, no tocante à 
qualidade demandada;

b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas;

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabe-
lecida;

e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

f) a satisfação do público usuário.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º- Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato 
nº 032/2020 – UEMASUL, Processo nº 0045648/2019 – UEMA-
SUL, celebrado com a empresa TECLAB DA AMAZONIA CO-
MERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LABORA-
TORIOS LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.759.858/0001-10, 
que tem como objeto a Aquisição de Equipamentos para os cursos de 
Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e Medicina Veteriná-
ria do Centro de Ciências Agrárias/Centro, da Universidade Estadual 
da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, de acordo com o 
Termo de Referência do Edital do PREGÃO N.º 001/2020 – CSL, 
e a proposta, partes integrantes deste instrumento independente de 
transcrição.

GESTOR Rafael Françoso, matrícula nº 00879891-01

FISCAL Monalisa de Sousa Moura Souto, matrícula nº 
00810641-01

SUBSTITUTO Nisangela Severino Lopes Costa, matrícula nº 
00817268-02

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 IMPERATRIZ/MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 258/2020– GR/UEMASUL

Designa servidores para atuarem na gestão e fiscalização do Contrato 
nº 033/2020 – UEMASUL.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

Considerando que a execução dos contratos administrativos deve ser 
acompanhada por um representante da Administração capacitado, 
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, no que lhe couber, incum-
bindo-lhe, também, comunicar em tempo hábil, a seus superiores so-
bre decisões e providências que ultrapassem sua competência;

Considerando que são suas atribuições:

a) atestar, com data, assinatura e identificação claras, em documento 
hábil, no prazo estipulado em contrato, o recebimento e a qualidade 
dos bens e serviços contratados, ou a execução da obra, após confe-
rência prévia do objeto e/ou serviço contratado;
b) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais 
de reposição, destinado à execução do objeto e/ou serviço contratado, 
principalmente quanto à qualidade;

c) solicitar aos setores competentes esclarecimento de dúvidas relati-
vas ao Contrato sob sua responsabilidade;

d) observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformiza-
dos e/ou com crachá de identificação quando estipulado em contrato;

e) acompanhar a execução contratual, informando ao gestor de con-
tratos as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da 
obra, do fornecimento ou da prestação do serviço, em especial o des-
cumprimento de cláusulas contratuais;

f) solicitar ao gestor de contratos a substituição dos empregados pres-
tadores de serviço, na Universidade Estadual da Região Tocantina 
do Maranhão - UEMASUL, que comprometam a perfeita execução 
dos serviços, inclusive quando decorrente de comportamento inade-
quado;

Considerando que, além disso, o fiscal de Contrato deve mensurar:

a) os resultados alcançados em relação à Contratada, no tocante à 
qualidade demandada;

b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas;

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabe-
lecida;

e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

f) a satisfação do público usuário.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,
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RESOLVE:

Art. 1º- Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato 
nº 033/2020 – UEMASUL, Processo nº 0045648/2019 – UEMA-
SUL, celebrado com a empresa EDITORA DIDÁTICA DO MA-
RANHÃO EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 16.894.930/0001-
76, que tem como objeto a Aquisição de Equipamentos para os cursos 
de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e Medicina Veteri-
nária do Centro de Ciências Agrárias/Centro, da Universidade Esta-
dual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, de acordo com 
o Termo de Referência do Edital do PREGÃO N.º 001/2020 – CSL, 
e a proposta, partes integrantes deste instrumento independente de 
transcrição.

GESTOR Rafael Françoso, matrícula nº 00879891-01

FISCAL Monalisa de Sousa Moura Souto, matrícula nº 
00810641-01

SUBSTITUTO Nisangela Severino Lopes Costa, matrícula nº 
00817268-02

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IMPERATRIZ/MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 259/2020– GR/UEMASUL

Designa servidores para atuarem na gestão e fiscalização do Contrato 
nº 034/2020 – UEMASUL.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

Considerando que a execução dos contratos administrativos deve ser 
acompanhada por um representante da Administração capacitado, 
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, no que lhe couber, incum-
bindo-lhe, também, comunicar em tempo hábil, a seus superiores so-
bre decisões e providências que ultrapassem sua competência;

Considerando que são suas atribuições:

a) atestar, com data, assinatura e identificação claras, em documento 
hábil, no prazo estipulado em contrato, o recebimento e a qualidade 
dos bens e serviços contratados, ou a execução da obra, após confe-
rência prévia do objeto e/ou serviço contratado;

b) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais 
de reposição, destinado à execução do objeto e/ou serviço contratado, 
principalmente quanto à qualidade;

c) solicitar aos setores competentes esclarecimento de dúvidas relati-
vas ao Contrato sob sua responsabilidade;

d) observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformiza-
dos e/ou com crachá de identificação quando estipulado em contrato;

e) acompanhar a execução contratual, informando ao gestor de con-
tratos as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da 
obra, do fornecimento ou da prestação do serviço, em especial o des-
cumprimento de cláusulas contratuais;

f) solicitar ao gestor de contratos a substituição dos empregados pres-
tadores de serviço, na Universidade Estadual da Região Tocantina do 
Maranhão - UEMASUL, que comprometam a perfeita execução dos 
serviços, inclusive quando decorrente de comportamento inadequado;

Considerando que, além disso, o fiscal de Contrato deve mensurar:

a) os resultados alcançados em relação à Contratada, no tocante à 
qualidade demandada;

b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas;

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

f) a satisfação do público usuário.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º- Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato 
nº 034/2020 – UEMASUL, Processo nº 0045648/2019 – UEMA-
SUL, celebrado com a empresa EMBRAMÉDICA PRODUTOS 
DE LABORATÓRIOS LTDA , inscrita no C.N.P.J sob o n.º 
00.992.657/0001-82, que tem como objeto a Aquisição de Equi-
pamentos para os cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia 
Florestal e Medicina Veterinária do Centro de Ciências Agrárias/
Centro, da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 
- UEMASUL, de acordo com o Termo de Referência do Edital do 
PREGÃO N.º 001/2020 – CSL, e a proposta, partes integrantes deste 
instrumento independente de transcrição.

GESTOR Rafael Françoso, matrícula nº 00879891-01

FISCAL Monalisa de Sousa Moura Souto, matrícula nº 
00810641-01

SUBSTITUTO Nisangela Severino Lopes Costa, matrícula nº 
00817268-02

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 IMPERATRIZ/MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 260/2020– GR/UEMASUL

Designa servidores para atuarem na gestão e fiscalização do Contrato 
nº 035/2020 – UEMASUL.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,
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Considerando que a execução dos contratos administrativos deve ser 
acompanhada por um representante da Administração capacitado, 
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, no que lhe couber, incum-
bindo-lhe, também, comunicar em tempo hábil, a seus superiores so-
bre decisões e providências que ultrapassem sua competência;

Considerando que são suas atribuições:

a) atestar, com data, assinatura e identificação claras, em documento 
hábil, no prazo estipulado em contrato, o recebimento e a qualidade 
dos bens e serviços contratados, ou a execução da obra, após confe-
rência prévia do objeto e/ou serviço contratado;

b) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais 
de reposição, destinado à execução do objeto e/ou serviço contratado, 
principalmente quanto à qualidade;

c) solicitar aos setores competentes esclarecimento de dúvidas relati-
vas ao Contrato sob sua responsabilidade;

d) observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformiza-
dos e/ou com crachá de identificação quando estipulado em contrato;

e) acompanhar a execução contratual, informando ao gestor de con-
tratos as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da 
obra, do fornecimento ou da prestação do serviço, em especial o des-
cumprimento de cláusulas contratuais;

f) solicitar ao gestor de contratos a substituição dos empregados pres-
tadores de serviço, na Universidade Estadual da Região Tocantina 
do Maranhão - UEMASUL, que comprometam a perfeita execução 
dos serviços, inclusive quando decorrente de comportamento inade-
quado;

Considerando que, além disso, o fiscal de Contrato deve mensurar:

a) os resultados alcançados em relação à Contratada, no tocante à 
qualidade demandada;

b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas;

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabe-
lecida;

e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

f) a satisfação do público usuário.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º- Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato nº 
035/2020 – UEMASUL, Processo nº 0045648/2019 – UEMASUL, 
celebrado com a empresa PHL DISTRIBUIDORA LABORATO-
RIAL EIRELI , inscrita no C.N.P.J sob o n.º 35.865.938/0001-59, 
que tem como objeto a Aquisição de Equipamentos para os cursos de 
Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e Medicina Veteriná-
ria do Centro de Ciências Agrárias/Centro, da Universidade Estadual 
da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, de acordo com o 
Termo de Referência do Edital do PREGÃO N.º 001/2020 – CSL, 
e a proposta, partes integrantes deste instrumento independente de 
transcrição.

GESTOR Rafael Françoso, matrícula nº 00879891-01

FISCAL Monalisa de Sousa Moura Souto, matrícula nº 
00810641-01

SUBSTITUTO Nisangela Severino Lopes Costa, matrícula nº 
00817268-02

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 IMPERATRIZ/MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 261/2020– GR/UEMASUL

Designa servidores para atuarem na gestão e fiscalização do Contrato 
nº 036/2020 – UEMASUL.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

Considerando que a execução dos contratos administrativos deve ser 
acompanhada por um representante da Administração capacitado, es-
pecialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocor-
rências relacionadas com a execução, no que lhe couber, incumbin-
do-lhe, também, comunicar em tempo hábil, a seus superiores sobre 
decisões e providências que ultrapassem sua competência;

Considerando que são suas atribuições:

a) atestar, com data, assinatura e identificação claras, em documento 
hábil, no prazo estipulado em contrato, o recebimento e a qualidade 
dos bens e serviços contratados, ou a execução da obra, após confe-
rência prévia do objeto e/ou serviço contratado;

b) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais 
de reposição, destinado à execução do objeto e/ou serviço contratado, 
principalmente quanto à qualidade;

c) solicitar aos setores competentes esclarecimento de dúvidas relati-
vas ao Contrato sob sua responsabilidade;

d) observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformiza-
dos e/ou com crachá de identificação quando estipulado em contrato;

e) acompanhar a execução contratual, informando ao gestor de con-
tratos as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da 
obra, do fornecimento ou da prestação do serviço, em especial o des-
cumprimento de cláusulas contratuais;

f) solicitar ao gestor de contratos a substituição dos empregados pres-
tadores de serviço, na Universidade Estadual da Região Tocantina do 
Maranhão - UEMASUL, que comprometam a perfeita execução dos 
serviços, inclusive quando decorrente de comportamento inadequado;

Considerando que, além disso, o fiscal de Contrato deve mensurar:

a) os resultados alcançados em relação à Contratada, no tocante à 
qualidade demandada;

b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas;
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c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabe-
lecida;

e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

f) a satisfação do público usuário.

A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL), no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 10.525 de 03 de novem-
bro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º- Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato 
nº 036/2020 – UEMASUL, Processo nº 0045648/2019 – UEMA-
SUL, celebrado com a empresa BLP COMÉRCIO DE PRODU-
TOS LABORATORIAIS LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 
27.402.383/0001-80, que tem como objeto a Aquisição de Equipa-
mentos para os cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Flo-
restal e Medicina Veterinária do Centro de Ciências Agrárias/Centro, 
da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UE-
MASUL, de acordo com o Termo de Referência do Edital do PRE-
GÃO N.º 001/2020 – CSL, e a proposta, partes integrantes deste ins-
trumento independente de transcrição.

GESTOR Rafael Françoso, matrícula nº 00879891-01

FISCAL Monalisa de Sousa Moura Souto, matrícula nº 
00810641-01

SUBSTITUTO Nisangela Severino Lopes Costa, matrícula nº 
00817268-02

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 IMPERATRIZ/MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 264/2020 - GR/UEMASUL

 A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL, no uso 
das atribuições conferidas pela Lei nº 10.525 de 03.11.2016,
 Considerando a Lei nº 10.558, de 06.03.2017, do Governo do 
Estado do Maranhão, que dispõe sobre a organização administrativa da Uni-
versidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL), e
 Considerando o Decreto nº 30.622/2015, do Governo do 
Estado do Maranhão, que regulamenta as nomeações para cargos em 
comissão do Poder Executivo,

R E S O L V E:

 Art. 1º - Nomear EUDES SILVA AGUIAR, para exercer o 
Cargo em Comissão de Coordenador de Laboratórios, do Centro de 
Ciências da Saúde – CCS, Campus de Imperatriz, da Universidade 
Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, Símbolo 
DANS-3, até ulterior deliberação. 

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 01/01/2021.

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 IMPERATRIZ – MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 265/2020 - GR/UEMASUL

 A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL, no uso 
das atribuições conferidas pela Lei nº 10.525 de 03.11.2016,
 Considerando a Lei nº 10.558, de 06.03.2017, do Governo do 
Estado do Maranhão, que dispõe sobre a organização administrativa da Uni-
versidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL), e
 Considerando o Decreto nº 30.622/2015, do Governo do 
Estado do Maranhão, que regulamenta as nomeações para cargos em 
comissão do Poder Executivo,

R E S O L V E:

 Art. 1º - Nomear ETEVALDO DA COSTA MENDES, para 
exercer o Cargo em Comissão de Coordenador de Laboratórios, do 
Centro de Ciências da Saúde – CCS, Campus de Imperatriz, da Uni-
versidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, 
Símbolo DANS-3, até ulterior deliberação. 

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 01/01/2021.

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 IMPERATRIZ – MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 266/2020 - GR/UEMASUL

 A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL, no uso 
das atribuições conferidas pela Lei nº 10.525 de 03.11.2016,
 Considerando a Lei nº 10.558, de 06.03.2017, do Governo do 
Estado do Maranhão, que dispõe sobre a organização administrativa da Uni-
versidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL), e
 Considerando o Decreto nº 30.622/2015, do Governo do 
Estado do Maranhão, que regulamenta as nomeações para cargos em 
comissão do Poder Executivo,

R E S O L V E:

 Art. 1º - Nomear THAYANNE CRISTINE DINIZ PON-
TES, para exercer o Cargo em Comissão de Coordenadora de Labo-
ratórios, do Centro de Ciências da Saúde – CCS, Campus de Impe-
ratriz, da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 
- UEMASUL, Símbolo DANS-3, até ulterior deliberação. 

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 01/01/2021.

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 IMPERATRIZ – MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 267/2020 - GR/UEMASUL

 A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL, no uso 
das atribuições conferidas pela Lei nº 10.525 de 03.11.2016,
 Considerando a Lei nº 10.558, de 06.03.2017, do Governo do 
Estado do Maranhão, que dispõe sobre a organização administrativa da Uni-
versidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL), e



78 SEGUNDA-FEIRA, 21 - DEZEMBRO - 2020   D.O. PODER EXECUTIVO

 Considerando o Decreto nº 30.622/2015, do Governo do 
Estado do Maranhão, que regulamenta as nomeações para cargos em 
comissão do Poder Executivo,

R E S O L V E:

 Art. 1º - Nomear EDIGENY SOARES BARROS, para 
exercer o Cargo em Comissão de Coordenadora de Laboratórios, do 
Centro de Ciências da Saúde – CCS, Campus de Imperatriz, da Uni-
versidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, 
Símbolo DANS-3, até ulterior deliberação. 

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 01/01/2021.

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 IMPERATRIZ – MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 268/2020 - GR/UEMASUL

 A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL, no uso 
das atribuições conferidas pela Lei nº 10.525 de 03.11.2016,
 Considerando a Lei nº 10.558, de 06.03.2017, do Governo 
do Estado do Maranhão, que dispõe sobre a organização adminis-
trativa da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 
(UEMASUL), e
 Considerando o Decreto nº 30.622/2015, do Governo do 
Estado do Maranhão, que regulamenta as nomeações para cargos em 
comissão do Poder Executivo,

R E S O L V E:

 Art. 1º - Nomear DANIELLY MORAIS ROCHA MAR-
QUES, para exercer o Cargo em Comissão de Coordenadora de La-
boratórios, do Centro de Ciências da Saúde – CCS, Campus de Im-
peratriz, da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 
- UEMASUL, Símbolo DANS-3, até ulterior deliberação. 

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 01/01/2021.

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 IMPERATRIZ – MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 269/2020 - GR/UEMASUL

 A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL, no uso 
das atribuições conferidas pela Lei nº 10.525 de 03.11.2016,
 Considerando a Lei nº 10.558, de 06.03.2017, do Governo 
do Estado do Maranhão, que dispõe sobre a organização adminis-
trativa da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 
(UEMASUL), e
 Considerando o Decreto nº 30.622/2015, do Governo do 
Estado do Maranhão, que regulamenta as nomeações para cargos em 
comissão do Poder Executivo,

R E S O L V E:

 Art. 1º - Nomear MARIANA NASCIMENTO DE OLI-
VEIRA, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe da Divisão de 
Apoio Administrativo, do Centro de Ciências da Saúde – CCS, Cam-
pus de Imperatriz, da Universidade Estadual da Região Tocantina do 
Maranhão - UEMASUL, Símbolo DAS-4, até ulterior deliberação. 

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 01/01/2021.

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 IMPERATRIZ – MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 270/2020 - GR/UEMASUL

 A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL, no uso 
das atribuições conferidas pela Lei nº 10.525 de 03.11.2016,
 Considerando a Lei nº 10.558, de 06.03.2017, do Governo 
do Estado do Maranhão, que dispõe sobre a organização adminis-
trativa da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 
(UEMASUL), e
 Considerando o Decreto nº 30.622/2015, do Governo do 
Estado do Maranhão, que regulamenta as nomeações para cargos em 
comissão do Poder Executivo,

R E S O L V E:

 Art. 1º - Nomear ANNA CAROLINA GERALDO DA 
COSTA KUNZ, para exercer o Cargo em Comissão de Secretária de 
Curso, do Centro de Ciências da Saúde – CCS, Campus de Impe-
ratriz, da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 
- UEMASUL, Símbolo DAS-4, até ulterior deliberação. 

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 01/01/2021.

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 IMPERATRIZ – MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 271/2020 - GR/UEMASUL

 A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL, no uso 
das atribuições conferidas pela Lei nº 10.525 de 03.11.2016,
 Considerando a Lei nº 10.558, de 06.03.2017, do Governo 
do Estado do Maranhão, que dispõe sobre a organização adminis-
trativa da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 
- UEMASUL, e
 Considerando o Decreto nº 30.622/2015, do Governo do 
Estado do Maranhão, que regulamenta as nomeações para cargos em 
comissão do Poder Executivo,

R E S O L V E:

 Art. 1º - Exonerar a pedido, JAILMA CIRQUEIRA DE 
SOUZA, matrícula nº 00861840-00, do Cargo em Comissão de Presi-
dente da Comissão Setorial de Licitação, Campus Imperatriz, da Uni-
versidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, 
Símbolo DANS-1.

 Art. 2º - Tornar sem efeito a Gratificação Técnica Científica 
– GTC.

 Art. 3º - Tornar sem efeito o Adicional por Serviços Extra-
ordinário – ASE, no percentual de 100%.

 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 01/01/2021. 
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 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 IMPERATRIZ – MA, 15 DE DEZEMBRO 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 272/2020 - GR/UEMASUL

 A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL, no uso 
das atribuições conferidas pela Lei nº 10.525 de 03.11.2016,
 Considerando a Lei nº 10.558, de 06.03.2017, do Governo 
do Estado do Maranhão, que dispõe sobre a organização adminis-
trativa da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 
- UEMASUL, e
 Considerando o Decreto nº 30.622/2015, do Governo do 
Estado do Maranhão, que regulamenta as nomeações para cargos em 
comissão do Poder Executivo,

R E S O L V E:

 Art. 1º - Exonerar a pedido, JONAS FIGUEIREDO BAR-
ROS, matrícula nº 00861853-00, do Cargo em Comissão de Assessor 
Sênior, Campus Imperatriz, da Universidade Estadual da Região To-
cantina do Maranhão – UEMASUL, Símbolo DANS-1.

 Art. 2º - Tornar sem efeito a Gratificação Técnica Científica 
– GTC.

 Art. 3º - Tornar sem efeito o Adicional por Serviços Extra-
ordinário – ASE, no percentual de 100%.

 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 01/01/2021. 

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 IMPERATRIZ – MA, 15 DE DEZEMBRO 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 273/2020 - GR/UEMASUL

 A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL, no uso 
das atribuições conferidas pela Lei nº 10.525 de 03.11.2016,
 Considerando a Lei nº 10.558, de 06.03.2017, do Governo 
do Estado do Maranhão, que dispõe sobre a organização adminis-
trativa da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 
- UEMASUL, e
 Considerando o Decreto nº 30.622/2015, do Governo do 
Estado do Maranhão, que regulamenta as nomeações para cargos em 
comissão do Poder Executivo,

R E S O L V E:

 Art. 1º - Exonerar a pedido, WILLIAM DE MOURA GE-
RIS, matrícula nº 00861855-00, do Cargo em Comissão de Assessor 
Sênior, Campus Imperatriz, da Universidade Estadual da Região To-
cantina do Maranhão – UEMASUL, Símbolo DANS-1.

 Art. 2º - Tornar sem efeito a Gratificação Técnica Científica 
– GTC.

 Art. 3º - Tornar sem efeito o Adicional por Serviços Extra-
ordinário – ASE, no percentual de 100%.

 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 01/01/2021. 

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 IMPERATRIZ – MA, 15 DE DEZEMBRO 2020.

ELIZABETH NUNES FERNANDES
Reitora

PORTARIA Nº 274/2020 – GR/UEMASUL

 A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO, no uso das atribui-
ções conferidas pela Lei nº 10.525 de 03.11.2016,
 Considerando a Lei nº 10.558, de 06.03.2017, do Governo 
do Estado do Maranhão, que dispõe sobre a organização adminis-
trativa da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 
(UEMASUL), 

                                 RESOLVE:

 Art. 1º - Designar o servidor JOAQUIM PAULO DE AL-
MEIDA JUNIOR, matrícula nº 00006815-01, para responder cumu-
lativamente pela Pró-Reitoria de Gestão e 0Sustentabilidade Acadê-
mica-PROGESA, no período de 14 de dezembro de 2020 a 13 de 
março de 2021, em virtude da ausência da Pró-Reitora, por afasta-
mento para realizar Curso de Pós-Graduação em nível de Doutorado 
em História, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos-UNISINOS, 
conforme Processo nº 0181291/2020-UEMASUL. 

 Art. 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos a 14.12.2020.

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 IMPERATRIZ - MA, 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
 

ELIZABETH NUNES FERNANDES
                                                 Reitora 

PORTARIA Nº 104/2020 - PROPLAD/UEMASUL
 
 A PRÓ-REITORA DE PLANEJAMENTO E ADMI-
NISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições le-
gais, e considerando a Portaria nº 029/2018-GR/UEMASUL, de 
01/02/2018 e a Portaria nº 091/2018- GR/UEMASUL, de 01/02/2018,

R E S O L V E:

 Art. 1º- Conceder Bolsa de Estudos em nível de Doutorado ao 
Professor FABRICIO NASCIMENTO DE MOURA, Assistente, Classe 
I, Referência 1, matrícula nº 00008706-02, lotado no Centro de Ciências 
Humanas, Sociais e Letras - CCHSL, Campus de Imperatriz, por um 
período de 4 (quatro) anos, conforme Processo nº 0177638/2020 – UE-
MASUL, de 02/12/2020, tendo em vista a autorização do seu afastamen-
to para realizar estudos no curso de Pós-Graduação a nível de Doutorado 
em História, na Universidade Federal do Maranhão - UFMA, conforme 
Processo nº 23129.000328/2020-37.

 Art. 2º - Esta portaria retroage seus efeitos a 05/11/2020, 
cessando em 04/11/2024.

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 Imperatriz - MA, 16 de dezembro de 2020.

Profª. Drª. Sheila Elke Araújo Nunes
Pró-Reitora de Planejamento e Administração - PROPLAD/UEMASUL
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PORTARIA N.º 105/2020 - PROPLAD/UEMASUL
 
 A PRÓ-REITORA DE PLANEJAMENTO E ADMI-
NISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições le-
gais, e considerando a Portaria nº 002/2017-GR/UEMASUL, de 
16/01/2017 e a Portaria nº 100/2017- GR/UEMASUL, de 21/02/2017.

R E S O L V E:

 Art. 1º- Autorizar o afastamento da servidora REGINA CE-
LIA COSTA LIMA, matrícula nº 00006700-03, Professora Assisten-
te, Classe I, Referência 1, lotada no Reitoria UEMASUL, no Campus 
de Imperatriz, para realizar Curso de Pós-Graduação em nível de 
Doutorado em História, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos - 
UNISINOS, por um período de 90 (noventa) dias, conforme Processo 
nº 0181291/2020 – UEMASUL, de 07/12/2020.

 Art. 2º - Esta portaria retroage seus efeitos a 14/12/2020, 
cessando em 13/03/2021.

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 Imperatriz - MA, 16 de dezembro de 2020.

Profª. Drª. Sheila Elke Araújo Nunes 
Pró-Reitora de Planejamento e Administração - PROPLAD/UEMASUL

SECRETARIA  DE  ESTADO DA  AGRICULTURA  
FAMILIAR

Instituto de Colonização e Terras do Maranhão – ITERMA

PORTARIA/ ITERMA/ GABINETE/ Nº 203/ 2020

 O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE CO-
LONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO – ITERMA, no uso 
de suas atribuições legais e das incumbências que lhe são conferidas 
nos artigos 4º e 30 do Regimento Interno deste Instituto, aprovado 
pelo Decreto nº 17.746 de 22/12/2000, com as alterações do Decreto 
nº 30.684, de 19/03/2015.

 Considerando a necessidade de revogar a Portaria/ITER-
MA/GP/Nº 027/2007 de destinação do imóvel rural denominado Frei 
Tadeu, com área de 2.702,3620 (dois mil setecentos e dois hectares, 
trinta e seis ares e vinte centiares), localizado no município de Caro-
lina do Maranhão, Estado Maranhão, incorporado ao Patrimônio do 
Estado, por meio da Escritura de Pública de Doação Livro de Notas 
de Nº 0516, fls. 010, no Cartório do 3º ofício de Notas – Comarca de 
São Luís - MA.

 Considerando que a Coordenação de Estudo e Projetos da 
Diretoria de Assentamento e Desenvolvimento Rural concluiu a visita à 
área do Projeto e em relatório circunstancial para analisar o número de 
famílias residente no assentamento por meio do processo administrativo 
nº 0107062/2017, resolveram pela revogação da proposta, de acordo com 
os atos normativos que regulamentam a matéria.

 Considerando, ainda, a competência do ITERMA para a 
destinação de terras de propriedade do Estado para assentamento de 
trabalhadores rurais conforme artigo 9º § 1º da Lei nº 5.315/1991.

RESOLVE:

 Art.1º. Revogar a proposta de Criação do assentamento de 
trabalhadores rurais do imóvel acima citado que previa a criação de 
70 (setenta) unidades agrícolas familiares, tendo em vista o Relatório 
Circunstancial da visita realizada no Imóvel.

 Art. 2º. Determinar providências para exclusão do imóvel 
no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR), Sistema de Gestão 
Fundiária (SIGEF) e do arquivo gráfico relativo ao seu perímetro na 
base de dados cartográficos ITERMA.

 Art. 3º. Extinguir o Projeto de Assentamento “FREI TA-
DEU” Localizado no Município de Carolina/MA, com área de 
2.702,3620 (dois mil setecentos e dois hectares, trinta e seis ares e 
vinte centiares), Estado do Maranhão sob gestão do ITERMA, por 
meio da competente Diretoria nesta Instituição.

 Art.4º. Determinar a comunicação à Prefeitura municipal o 
revogamento da Portaria/ITERMA/GP/Nº027/2007 de criação deste 
Projeto de assentamento. 

 Art.5º. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.

 Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

 GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITU-
TO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO – ITER-
MA, em São Luís – MA, aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 
dois mil e vinte.

GEORGE DE MELO ARAGÃO
Diretor -Presidente Substituto do ITERMA

PORTARIA/ITERMA/GABINETE/Nº 204/2020

 O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE CO-
LONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO – ITERMA, no uso 
de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO, que cabe a esta Autarquia, nos termos 
do disposto nos artigos 58, inciso III e 67 da Lei n.º 8.666/93, acom-
panhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um 
representante da Administração;

CONSIDERANDO que os Órgãos públicos devem manter 
fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos 
celebrados pela Entidade;

CONSIDERANDO tudo o que consta nos autos do Proces-
so Administrativo n.º 140623/2020;

CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fis-
cais Contratuais são: 

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contra-
tuais assumidas, pela qualidade dos produtos fornecidos e dos servi-
ços prestados ao ITERMA; 

II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou 
prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo 
cumprida de acordo com o instrumento convocatório e contratual;

 
III – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições e serviços; 

IV – Indicar eventuais glosas das faturas.

RESOLVE:

 Art. 1º Designar o servidor Anderson Pires Ferreira, ma-
trícula 841342, como fiscal do contrato de “prestação de serviços téc-
nicos presenciais e não presenciais especializados para implantação, 
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customização e manutenção de softwares e suporte técnico”, a ser 
celebrado com a empresa GT4W- CONSULTORIA E SERVIÇOS 
EM GEOPROCESSAMENTO LTDA, CNPJ 13.323.695/0001-94.

 Art. 2º Fica designado a servidora Thereza Cristina 
Araújo Barros, matrícula 880797, como Fiscal Substituto do mesmo 
contrato a que alude o artigo anterior.

 Art. 3º A presente Portaria entra em vigor a partir da publi-
cação.

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE NOS 
AUTOS E CUMPRA-SE.
 GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITU-
TO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO – ITER-
MA, em São Luís (MA), aos 14 dias do mês de dezembro de dois mil 
e vinte.

GEORGE DE MELO ARAGÃO
Diretor -Presidente Substituto do ITERMA

PORTARIA/ITERMA/GABINETE/Nº 207/2020

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE COLONIZA-
ÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO – ITERMA, no uso de suas 
atribuições legais;

CONSIDERANDO, que cabe a esta Autarquia, nos termos do dis-
posto nos artigos 58, inciso III e 67 da Lei n.º 8.666/93, acompanhar 
e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um repre-
sentante da Administração;

CONSIDERANDO que os Órgãos públicos devem manter fiscal for-
malmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados 
pela Entidade;

CONSIDERANDO tudo o que consta nos autos do Processo Admi-
nistrativo n.º 123609/2020;

CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais Con-
tratuais são: 

 I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contra-
tuais assumidas, pela qualidade dos produtos fornecidos e dos servi-
ços prestados ao ITERMA; 

 II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou 
prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo 
cumprida de acordo com o instrumento convocatório e contratual;

  III – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições e serviços; 

 IV – Indicar eventuais glosas das faturas.

 RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora Thereza Cristina Araújo Barros, 
matrícula 880797, como fiscal do contrato que tendo como objeto a 
“prestação de serviços de buffet para eventos”, a ser celebrado com 
a empresa VISÃO E PERFIL- ASSESSORIA, EVENTOS E SER-
VIÇOS, CNPJ n° 00.083.140/0001-70.

Art. 2º Fica designado a servidora Larissy Uchóa da Luz Barreiros, 
matrícula 880796, como Fiscal Substituto do mesmo contrato a que 
alude o artigo anterior.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor a partir da publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE NOS AUTOS E 
CUMPRA-SE.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO – ITERMA, em 
São Luís (MA), aos 16 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte.

GEORGE DE MELO ARAGÃO
                   Diretor Presidente Substituto do ITERMA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E PESCA

PORTARIA Nº 240 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E PESCA no uso de suas atribuições legais, 

R E S O L V E:

 Art. 1º - DESIGNAR o servidor VICTOR NUNES 
PEREIRA DE ALBUQUERQUE, Superintendente de Desenvol-
vimento da Pesca, ID: 00879282-01- para fiscalizar o Contrato nº 
51/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecu-
ária e Pesca – SAGRIMA, e a empresa contratada denominada EVO-
LUÇÃO ATACADO EIRELI-ME, tendo por objeto AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MATERIAS PARA PRO-
JETO APOIO Á COMERCIALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 
DO PESCADO em conformidade com especificações e quantidades 
constantes no Termo de Referencia (I), parte integrante do EDITAL 
do PREGÃO N° 022/2020 – CSL/SAGRIMA e ANEXO da proposta 
apresentada, considerando itens 02 e 03 do termo de referência.

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

 Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E PESCA-SAGRIMA - SÃO LUÍS (MA), 16 DE 
DEZEMBRO DE 2020.

                              JOSÉ SÉRGIO DELMIRO VALE
Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca – SAGRIMA

PORTARIA Nº 241 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E PESCA no uso de suas atribuições legais, 

R E S O L V E:

 Art. 1º - DESIGNAR o servidor VICTOR NUNES 
PEREIRA DE ALBUQUERQUE, Superintendente de Desenvol-
vimento da Pesca, ID: 00879282-01- para fiscalizar o Contrato nº 
52/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado da Agricultura, Pe-
cuária e Pesca – SAGRIMA, e a empresa contratada denominada 
J.R. DE ARAÚJO, tendo por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS, INSUMOS E MATERIAS PARA PROJETO APOIO 
Á COMERCIALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PESCADO 
em conformidade com especificações e quantidades constantes no 
Termo de Referencia (I), parte integrante do EDITAL do PREGÃO 
N° 022/2020 – CSL/SAGRIMA e ANEXO da proposta apresentada, 
considerando item 01 do termo de referência.
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 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

 Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PE-
CUÁRIA E PESCA-SAGRIMA - SÃO LUÍS (MA), 16 DE DE-
ZEMBRO DE 2020.

JOSÉ SÉRGIO DELMIRO VALE
Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca – SAGRIMA

 SECRETARIA  DE  ESTADO  DO  DESNVOLVIMENTO
SOCIAL

PORTARIA Nº 441/2020-GAB/SEDES. SÃO LUÍS (MA), 16 DE 
DEZEMBRO DE 2020.

 O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS, no uso das atribuições legais, conferidas pela Porta-
ria nº 81A/2019-GAB/SEDES, de 10 de abril de 2019,

R E S O L V E:

 Art. 1° - Designar os servidores abaixo indicados para, com 
observância da legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais 
dos Contratos celebrados com a Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Social-SEDES, conforme discriminados:

 I – Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019-
GISP, Processo nº 152469/2020-GISP/SEDES, celebrado com 
a Empresa Palmares Construções Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº 
11.302.593/0001-67, que tem como objeto os serviços de 01 (um) 
sistema simplificado de abastecimento de água-SSAA no município 
de Pinheiro/MA:

GESTOR ROBERTO MURAD MOUCHREK, ID 843416-00

FISCAL JORGE ALMIR FERES MORAES RÊGO, ID 
228666-00

SUBSTITUTOS

FRANCISCO DE ASSIS SOUZA, ID 228660-
00, JAVISSON LIMA DO NASCIMENTO, 
ID 864749-00 e THAMIRES VIEIRA DOS 
PRAZERES, ID 841663-01.

 
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da assinatura 
do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato, a saber, em 23 de novembro 
de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSÉ EDJAHILSON BEZERRA DE SOUZA
Secretário Adjunto de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 442/2020-GAB/SEDES. SÃO LUÍS (MA), 16 DE 
DEZEMBRO DE 2020.

 O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS, no uso das atribuições legais, conferidas pela Porta-
ria nº 81A/2019-GAB/SEDES, de 10 de abril de 2019,

R E S O L V E:

 Art. 1° - Designar os servidores abaixo indicados para, com 
observância da legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais 
dos Contratos celebrados com a Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Social-SEDES, conforme discriminados:

 I – Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2017-GISP, Pro-
cesso nº 131652/2020-GISP/SEDES, celebrado com a Empresa Hi-
drosonda Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº 11.013.539/0001-00, que tem 
como objeto os serviços de 30 (trinta) sistemas simplificados de abas-
tecimento de água-SSAA nos municípios maranhenses de Anapurus, 
Bacuri, Cajapió, Cururupu, Gonçalves Dias, Itinga do Maranhão, 
Matões do Norte, Pastos Bons, São João Batista, Timbiras e Tuntum:

GESTOR ROBERTO MURAD MOUCHREK, ID 843416-00

FISCAL JORGE ALMIR FERES MORAES RÊGO, ID 
228666-00

SUBSTITUTOS

FRANCISCO DE ASSIS SOUZA, ID 228660-
00, JAVISSON LIMA DO NASCIMENTO, 
ID 864749-00 e THAMIRES VIEIRA DOS 
PRAZERES, ID 841663-01.

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da assinatura 
do  Sexto Termo Aditivo ao Contrato, a saber, em 23 de setembro de 
2020, revogando-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSÉ EDJAHILSON BEZERRA DE SOUZA
Secretário Adjunto de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 443/2020-GAB/SEDES. SÃO LUÍS (MA), 16 DE 
DEZEMBRO DE 2020.

 O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS, no uso das atribuições legais, conferidas pela Porta-
ria nº 81A/2019-GAB/SEDES, de 10 de abril de 2019,

R E S O L V E:

 Art. 1° - Designar os servidores abaixo indicados para, com 
observância da legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais 
dos Contratos celebrados com a Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Social-SEDES, conforme discriminados:

 I – Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2017-GISP, 
Processo nº 154992/2020-GISP/SEDES, celebrado com a Empresa 
Edeconvias Construções e Locações Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº 
12.039.190/0001-30, que tem como objeto os serviços de locação de 
máquinas pesadas e caminhões, com operador habilitado e forneci-
mento de combustível:

GESTOR ROBERTO MURAD MOUCHREK, ID 843416-00

FISCAL JORGE ALMIR FERES MORAES RÊGO, ID 
228666-00

SUBSTITUTOS

FRANCISCO DE ASSIS SOUZA, ID 228660-
00, JAVISSON LIMA DO NASCIMENTO, 
ID 864749-00 e THAMIRES VIEIRA DOS 
PRAZERES, ID 841663-01.

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da assinatura 
doSexto Termo Aditivo ao Contrato, a saber, em 17 de novembro de 
2020, revogando-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSÉ EDJAHILSON BEZERRA DE SOUZA
Secretário Adjunto de Administração e Finanças
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SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  EDUCAÇÃO

Portaria nº 1.650, de 15 de dezembro de 2020.

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

 Art. 1º - Retificar a Portaria nº 1.562, de 30 de novembro 
de 2020, publicada na edição nº 225 do Diário Oficial do Estado, 
de 03.12.2020, que dispensou o servidor Valmir Carlos de Alencar, 
Agente de Administração, matrícula nº 819292 / ID nº 00276537-00, 
para a função de Secretário Escolar, símbolo FG-03, do Centro de 
Ensino Newton Bello, no município de Lima Campos, da Unidade 
Regional de Educação de Pedreiras, corrigindo o nome do município 
para Trizidela do Vale.

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 DÊ-SE CIÊNCIA.
 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM 
SÃO LUIS, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação

PORTARIA N.º  1652  DE  16  DE  DEZEMBRO DE 2020.

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais 
contidos na Lei 10.808 de 13 de março de 2018, publicada no Diário 
Oficial no dia 16 de março de 2018, 

R E S O L V E: 

 Art. 1º - Rescindir o Contrato de Prestação de Serviços do 
Professor do CACEM, da Unidade Regional de Educação de São 
Luís, na forma do Anexo desta Portaria, conforme Oficio n.º 16 de 16 
de 12 de 2020 - Cacem.
 
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data retroagindo 
seus efeitos à data descrita no anexo.

 DÊ-SE CIÊNCIA,
 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM 
SÃO LUÍS, 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

THIAGO DURANS RODRIGUES
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS/SEDUC
(Conforme Portaria nº 1.535, de 20.11.2020 publicado no DOE em 

02/12/2020)

ANEXO DA PORTARIA Nº 1652 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 _ RESCISÃO CONTRATUAL  DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO LUÍS

Nº ORD. NOME DO PROFESSOR ID MODALIDADE  MUNICÍPIO DATA

1 IVON DAS MERCÊS SILVA 00801389-04 CACEM SÃO LUÍS 16.12.2020

CITAÇÃO POR EDITAL

CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS

 A Presidente da Comissão Permanente de Tomada de Con-
tas Especial, designada pela Portaria nº 218, de 06 de fevereiro de 
2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 029 de 11 de fevereiro 
de 2019, visando garantir o contraditório e a ampla defesa bem como 
cumprir os prazos estabelecidos na IN TCE/MA nº 50/2017 depois 
de esgotadas todas as medidas administrativas cabíveis, sem lograr 
êxito, vem, CITAR o Prefeito do Município de Guimarães, o Sr. OS-
VALDO LUIS GOMES, para apresentar a prestação de contas dos 
recursos financeiros do Programa Estadual de Apoio ao Transporte 
Escolar PEATE/MA, repassados pela  Secretaria de Estado da Educa-
ção – SEDUC/MA ao Município de Guimarães, no exercício de 2019, 
no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação desta citação, 
perante esta Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial, 
sediada na Rua dos Pinheiros, Quadra 16, nº15, Renascença - CEP 
65075-250, email: cptce.seduc@gmail.com.

 O não comparecimento da citada para apresentar a pres-
tação de contas dos repasses PEATE/2019 (Termo de Adesão nº 
16/2018), implicará nas seguintes sanções: instauração de processo 
por Improbidade Administrativa que importará na suspensão dos 
direitos políticos; perda da função pública; indisponibilidade dos 
bens e ressarcimento ao erário; bem como, ter suas contas julgadas 
irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado com a consequente 
aplicação das sanções prevista na Lei Estadual nº 8.258/2005.
.

São Luís, 17 de dezembro de 2020.

Antonio José Ramos dos Santos
Matrícula nº 868272-00

Membro da CPTCE/SEDUC

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE 10 DIAS

 A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, em 
observância ao disposto Com fundamento nos artigos 28 e seguin-
tes da Instrução Normativa n.º 18, de 03 de Setembro de 2008 
da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, do artigo 56 e seguintes 
da Portaria Interministerial n.º 507, de 24 de Novembro de 2011, 
dos Ministérios de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, da 
Fazenda e do Controle e da Transparência e artigo 116 da Lei Federal 
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos). 

 CONSIDERANDO que  nos termos dos artigos 10, 11, in-
ciso VI, e 12, inciso III da Lei 8.429 de 02 de junho de 1992, a não 
apresentação da Prestação de Contas no Prazo e condições legal-
mente estabelecidas constitui ato de improbidade administrativa que 
impossibilita o convenente a celebrar novos convênios e sujeita o ges-
tor do convênio e/ou agente público, independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, ao 
ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos 
ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de 
até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, di-
reta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. 
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    AINDA, em conformidade com a prerrogativa das obriga-
ções da concedente e com vistas ao acompanhamento da execução 
do TERMO DE FOMENTO, depois de esgotadas todas as medidas 
administrativas cabíveis, sem lograr êxito, o que resta configurado 
lugar incerto e não sabido, vem, respeitosamente, NOTIFICAR a 
Presidente da Associação da Casa Familiar Rural de Zé Doca do mu-
nicípio de Zé Doca /MA, a Srª. LEIDIANE CASTELO BRANCO, 
via Diário Oficial do Estado do Maranhão, para apresentar a presta-
ção de contas referente ao Termo de Fomento 002/2017, no prazo 
de 10 (dez) dias a contar da publicação desta notificação, perante a 
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DE 

CONVÊNIOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SUPECON/
SEDUC, sediada na Rua dos Pinheiros, nº 15, São Francisco (no pré-
dio onde funcionou o Hotel Panorama) - São Luís/MA. 
São Luís, 09 de dezembro de 2020.

FELIPE ARAGÃO COSTA 
   Secretário Adjunto de Orçamento, Finanças e 

Contabilidade

CAMILLA PIMENTEL FERNANDES
 Superintendente de Contratos, Convênios e 

Prestação de Contas

SECRETARIA  DE  ESTADO   DA  CULTURA

LEI ALDIR BLANC Nº 14.017 RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL 
DE SELEÇÃO Nº 08/2020 – UGCAC/SECMA

PROJETOS AUDIOVISUAIS

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURUA, no uso de suas atribuições legais, retifica a HOMOLOGAÇÃO DO RE-
SULTADO FINAL dos projetos audiovisuais SELECIONADOS através Edital n° 08/2020-UGCAC/SECMA – FOMENTO A PROJETOS 
AUDIOVISUAIS após as análises dos recursos recebidos, conforme a lista descrita por categoria, a seguir:

·OBRA AUDIOVISUAL DE LONGA-METRAGEM

Nº DA INSCRIÇÃO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE DA INSCRIÇÃO

ON-1351619723 A NOIVA DO DIABO MIL CICLOS PRODUÇÃO AUDIOVISUAIS

ON-1960322068 A PAREDE FUNDAÇÃO NAGIB HAICKEL

ON-442439921 A PRIMAVERA DE LULUCA DOM 21 COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES

ON-2095534961 ALEM DO SONHO COR DE ROSA DESDOBRO PRODUÇÕES EIRELLE

ON-1141991433 ANDANDO NA LINHA 9D STUDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ON-1780116455 AQUARELA, O LONGA - METRAGEM LUNA GRANDA RIBEIRO

ON-1157192212 ARCANOS MÃO CHEIA PRODUÇÕES

ON-1623206841 ATABAKKE - CONEXÃO ANCESTRAL ENME

ON-566707278 BABAÇU LOVE VALE PUBLICIDADE LTDA

ON-1041371930 BUMBA-MEU-BOI, O SONHO DE CATIRINA JOAN CARLOS SANTOS PRODUÇÕES

ON-1086469999 CANTOS E BATUQUES FAVELENSES – 70 ANOS DE 
TRADIÇÃO FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE

ON-415590187 CASA DE BONECAS KASARAO FILMES LTDA

ON-1791898975 CEMITÉRIO DOS MARES FABRIKA FILMES EIRELI

ON-1335887786 EMILIO MARTINS VOX LUX PRUDUÇÕES LTDA

ON-1490516352 ESCRAVIZADO J. C. COMUNICAÇÕES EIRELI

ON-45366604 ESCRITORES MARANHENSES LUCAS DIAS DE SOUSA COSTA

ON-573013177 HISTÓRIAS DE ENCANTO DUPLA CRIAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA

ON-1990012046 INSURGENTES SIC SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO LTDA

ON-1814629660 METEORO DO COHATRAC FBK COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA

ON-1752701364 MULEQUE TÉ DOIDO 4 - MORREU MARIA PREÁ F.D DA SILVA

ON-397569688 MULHERES DO BRASIL SHEURY MANUELA SILVA NEVES EIRELI

ON-1258700921 NOITE AMBULATORIA J. F. CONTROLE E SERVIÇOS
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ON-71791314 O DIRETOR DE SONHOS GRITOS PRODUTORA AUDIOVISUAL

ON-26088028 O DIVINO EM ALCÂNTARA PAULA ANDREIA CASRO VELOSO

ON-1147757214 O GRANDE SALTO R M R GUIMARÃES

ON-341142551 O JARDIM DE TEREZINHA PROCONTENT FILMES

ON-567878134 O SENHOR DA FESTA P.V ARAUJO MALHEIROS

ON-1890321058 O TOURO ENCANTADO ASSOCIAÇÃO CULTURAL ENCANTO DA ILHA

ON-463294543 O TRACAJÁ ENCANTADO GUARNICÊ PRODUÇÕES

ON-724830036 OFÉLIA E O ESPELHO MÁGICO KRISTIANO SIMAS COSTA

ON-37888338 OLHARES INVISÍVEIS J.M MEIRELES JUNIOR

ON-771325530 ORA POIS! PROBOCORA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

ON-1878333126 POR GERAÇÕES PIKENA PRODUÇÃO- B. L FIGUEIREDO

ON-2130396863 PREÇO DO MORTO GRUPO XAMA TEATRO

ON-1396407442 PUNHAL NICOLE MEIRELES GUIMARÃES

ON-548539161 QUEM É ESSA MULHER ? M. C. R DE CARVALHO

ON-1080361278 QUILOMBO DA PLATÉIA ES DE MOURA FILHO

ON-886590376 RETRATOS.DOC EDVER H. SILVA

ON-1315900696 ROOTS SOTAQUE FILMES LTDA

ON-334462059 SENTA A PUA MUSEU DA MEMÓRIA AUDIOVISUAL DO MA EIRELI

ON-1110713906 SEUS MALDITOS! CRONOLOGIA DO ROCK NO MARA-
NHÃO INES MARIA PESSOA BEZERRA

ON-1470634550 SEVERINA DANDARA MAIRA PASTANA KRAN

ON-1946552589 SOCIEDADE DO MIGUÉ TATOU FILMES E PRODUÇÕES

ON-1711553540 SONHO DE ALINE - ORIGEM FLAVIA BITTENCOURT PRODUÇÕES ARTISTICAS 
LTDA

ON-1036610304 SUBLIMIÇÃO FACIL COMUNICAÇÃO LTDA

ON-608184117 SUBMUNDO CDO COMUNICAÇÃO

ON-546912831 TERRA PROMETIDA JAGUATIRICA FILMES LTDA

ON-1793752623 TIQUIRA E EULÁLIA QUIRÓN FILMES

ON-146303878 TOADA MATRACA FILMES EIRELI

ON-1018917395 TUDO QUE PASSA, FICA H. S. M. PRODUÇÃO LTDA

ON-1079458552 UM LATE A OUTRA MIA BENDITO COLETIVO ARTISTICO

ON-652043234 UM TOQUE DE AURORA A. D. C. AGUIAR

ON-1082947636 VEM GUARNICÊ OPS GAME STUDIO LTDA

ON-1607683955 XIRI CASCUDO GUARIMA PRODUÇÕES CINEMATROGRAFIAS LTDA

* OBRA AUDIOVISUAL DE CURTA-METRAGEM 

Nº DA INSCRIÇÃO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE DA INSCRIÇÃO

ON-1909150706 O BLOCO DO REGGAE- 50 DE REGGAE NA JAMAICA 
BRASILEIRA GRUPO DE DANÇA AFRO MALUNGOS

ON-2132688911 NAÍRA: CYBER AMAZON DANIEL DO VALE NUNES
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ON-165424146 DIVÃ DE UMA HABILITADA NADIA MARIA SANTOS RIBEIRO

ON-246748898 BRINCANDO DE CASINHA PAULO MALHEIROS

ON-175207563 SÓ ASSIM, CAJUEIRO, MAMUNA LIVIANE SANTANA NINA

ON-314574422 MARCADO PELO SOL PRISCILLA COSTA MENDES

ON-1723143764 REY (A ARTE PIONEIRA DE REYNALDO FARAY) MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS

ON-937766512 NÃO EXISTEM MÁRTIRES APENAS MARKETING JOÃO LUCIANO LIMA MARTINS

ON-993427128 NARRADORAS DO ONNIM EROZINA APARECIDA NASCIMENTO NICACIO

ON-973291720 O CANTO DA JUREMA NAYRA HELENA ALBUQUERQUE SILVA

ON-1007893279 COSME E DAMIÃO VÃO PASSEAR CAROLINA MARIA BRUZACA PINTO

ON-1753310622 O OLHAR DE LUZIA BRENA MARIA AMORIM SANTOS

ON-730031013 SEGUNDO SOL HEIDE CABRAL RODRIGUES BRAZ

ON-1562845577 NEM TUDO NA VIDA É PASSAGEIRO JOAN CARLOS SANTOS

ON-306798659 ARTRÓPODES TAISSA RAQUEL MONTEIRO DA SILVA

ON-1402473770 ÁFRICA CONECTION-CONEXÃO ÁFRICA ROSIVALDO COSTA RIBEIRO JR.

ON-865686715 MAMÃE VIREI UM PEIXE CARLOS EDUARDO GEHLEN FILHO

ON-797836459 O FIM DO CINE ROX LUCIANO REGO LINHARES

ON-1274025475 SABIÁ GABRIELA GUIMARÃES MIGUEL

ON-854938957 MELÔ DE LOCKDOWN INGRID RAYSSA ARAÚJO BARROS

ON-1093536781 CIDADÃO DE BEM EMILIO BEZERRA ANDRADE

ON-1752961154 UM HALLOWEEN DIFERENTE KRISTIANO SIMAS COSTA

ON-1507006343 FERRO SANGUE RUY CASTRO DE SOUZA ABREU

ON-387675342 CLAIR DE LUNE LAÍSA PINHEIRO COUTO

ON-1740511532 O MEDO BATE A PORTA DAQUELES QUE ERAM HI-
PÓCRITAS GEOVANE BORGES CAMARGO

ON-1361721961 DÉBITO LUCAS DA SILVA E SILVA

ON-524891392 ROUPA DE DOMINGO ROBERTO MENDONÇA MATHIAS

ON-1379862298 ATOTO BABÁ MARCIA REGINA CARVALHO LEITE

ON-1717137333 REGRESSO FRANCISCO COLOMBO LOBO

ON-1020361204 QUEM SOU EU? GUILHERME JOSÉ VERDE CALDAS

ON-1787458479 TEM BATOM NO REGGAE ANTONIO PAULO CRUZ DO VALE

ON-1859983698 O PULO DA GATA DEYLA DAYANNE RABELO SILVA

ON-366028967 ABANJÁ – NA LUTA AGORA JÁ JORRIMAR CARVALHO DE SOUSA

ON-505284675 AFOGADOS KEYCIANE DE SOUSA MARTINS

ON-435502593 LAURA MARIA EDUARDA NEVES RAMOS

ON-1320176379
BANZEIRO GRANDE: UMA ODISSEIA MARÍTIMA 
COM OS NAVEGANTES DAS CANOAS COSTEIRAS DO 
MARANHÃO

TAIRO LISBOA MONTAGNER

ON-563696927 AQUELE QUE É DIGNO DE SER MORTO BRENO LUÍS FIGUEIREDO NINA

ON-1632006753 UM DIA DE TÉDIO NO TETO DO PRÉDIO WEBER BEZERRA

ON-731660936 TAMBOR DE CRIOLA MESTRE AMARAL M DA SILVA MENESCAL E CIA LTDA
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ON-2062832721 BARQUINHO DE PAPEL NICOLAU LEITÃO

ON-2005473213 AS CAIXEIRAS DE MARIA DE CAIXEIRA JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

ON-71725045 O HOMEM DO MAR IONE ANTONIA COELHO

ON-105606826 DOIS CARTÕES, POR FAVOR NADIA MARIA SANTOS RIBEIRO

ON-246572069 O NOME DELA NO CORAÇÃO JOSÉ MARIA DOLL DE EÇA DE QUEIROZ

ON-175594020 NÃO CONSIGO MAIS CHORAR GEORGE ROCHA PEDROSO

ON-627537118 A PARTEIRA TAMBEM É MÃE PABLO GABRIEL PINTO MONTEIRO

ON-967991365 E SE... JHONNY GARCIA AMORIM

ON-16720176 UMA AVÓ EXTRAORDINÁRIA FERNANDO BRAGA

ON-1993439031 BORA CAZUMBÁ DIEGO LUÍS COUTO MENDES

ON-634989099 EU PRECISAVA FALAR DE AMOR NÁDIA DE CÁSSIA OLIVEIRA COSTA

ON-1536704321 BUMBA MEU BOI UNIDOS VENCEREMOS ASS. FOL E CULTURAL UNIDOS VENCEREMOS

ON-120217582 A VIDA É UMA FESTA INALDO AGUIAR DA SILVA

 A presente retificação se deu em conformidade aos termos do edital e não produz efeitos em relação aos proponentes e projetos cons-
tantes na lista anterior, selecionados de acordo com as regras previstas no edital.

 São Luís, de 16 dezembro de 2020.

ANDERSON FLÁVIO LINDOSO SANTANA
Secretário de Estado da Cultura do Maranhão

SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  SEGURANÇA PÚBLICA

PORTARIA Nº. 1.312/2020 - GAB/SSP/MA.

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, e conforme C.I. Nº 
078/2019/SICMP/SSP, de 31.07.2019,

RESOLVE:

 Retirar o Abono de Permanência do servidor ALDO SO-
ARES SOUSA, ID: 00311632, Investigador de Polícia, Classe Espe-
cial, Referência 11, Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polí-
cia Civil, em atendimento ao disposto § 19, do Art. 40 da Constituição 
Federal e Art. 59 da Lei Complementar nº 73/2004, uma vez que o 
servidor encontra-se afastado, aguardando finalização do Processo de 
Aposentadoria nº 99864/2019, devendo ser considerado a partir de 
01.01.2021.

 DÊ-SE CIÊNCIA 
 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚ-
BLICA, EM SÃO LUÍS, 14 DE DEZEMBRO DE 2020.

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA
Secretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº. 1.313/2020 - GAB/SSP/MA.

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, e conforme C.I. Nº 
112/2019/SICMP/SSP, de 09.10.2019,

RESOLVE:

 Retirar o Abono de Permanência da servidora JOSE-
LENY NUNES BELO MENDES, ID: 00311529-1, Delegado de 
Polícia, Classe Especial, em atendimento ao disposto § 19, do Art. 40 
da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar nº 73/2004, 

uma vez que a servidora encontra-se afastada, aguardando finalização 
do Processo de Aposentadoria nº 127744/2019, devendo ser conside-
rado a partir de 01.01.2021.

 DÊ-SE CIÊNCIA 
 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚ-
BLICA, EM SÃO LUÍS, 14 DE DEZEMBRO DE 2020.

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA
Secretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº. 1.314/2020 - GAB/SSP/MA.

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, e conforme C.I. Nº 
010/2020/SICMP/SSP, de 04.02.2020,

RESOLVE:

 Retirar o Abono de Permanência do servidor LUIS 
JORGE SANTOS MATOS, ID: 00311455-1, Delegado de Polí-
cia, Classe Especial, em atendimento ao disposto § 19, do Art. 40 da 
Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar nº 73/2004, uma 
vez que o servidor encontra-se afastado, aguardando finalização do 
Processo de Aposentadoria nº 167308/2019, devendo ser considera-
do a partir de 01.01.2021.

 DÊ-SE CIÊNCIA 
 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚ-
BLICA, EM SÃO LUÍS, 14 DE DEZEMBRO DE 2020.

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA
Secretário de Estado da Segurança Pública
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PORTARIA Nº. 1.315/2020 - GAB/SSP/MA.

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, e conforme C.I. Nº 
079/2019/SICMP/SSP, de 31.07.2019,

RESOLVE:

 Retirar o Abono de Permanência da servidora DAYSE 
DA SILVA EWERTON NUNES, ID: 00312333-1, Analista Exe-
cutivo, especialidade Assistente Social, Classe Especial, Referência 
11, Grupo Administração Geral, Subgrupo Nível Superior, em aten-
dimento ao disposto § 19, do Art. 40 da Constituição Federal e Art. 59 
da Lei Complementar nº 73/2004, uma vez que a servidora encontra-
se afastada, aguardando finalização do Processo de Aposentadoria nº 
0105201/2019, devendo ser considerado a partir de 01.01.2021.

 DÊ-SE CIÊNCIA 
 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚ-
BLICA, EM SÃO LUÍS, 14 DE DEZEMBRO DE 2020.

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA
Secretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº. 1.316/2020 - GAB/SSP/MA.

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, e conforme C.I. Nº 
070/2019/SICMP/SSP, de 05.07.2019,

RESOLVE:

 Retirar o Abono de Permanência da servidora MARIA 
LEONINA DORNELES FERREIRA, ID: 00172043, Analista 
Executivo, especialidade Assistente Social, Classe Especial, Refe-
rência 11, Grupo Administração Geral, Subgrupo Nível Superior, em 
atendimento ao disposto § 19, do Art. 40 da Constituição Federal e 
Art. 59 da Lei Complementar nº 73/2004, uma vez que a servidora 
encontra-se afastada, aguardando finalização do Processo de Apo-
sentadoria nº 032948/2018, devendo ser considerado a partir de 
01.01.2021.

 DÊ-SE CIÊNCIA 
 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚ-
BLICA, EM SÃO LUÍS, 14 DE DEZEMBRO DE 2020.

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA
                    Secretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº. 1.317/2020 - GAB/SSP/MA.

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚ-
BLICA, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE;

Excluir a Gratificação de Serviço Extraordinário (Verba 140), no 
percentual de 100% (cem por cento), da servidora MARGARETH 
MOURA DA SILVA, ID: 00312297, Chefe da Assessoria Jurídica, 
Símbolo DANS-2, a considerar de 01.12.2020.

 DÊ-SE CIÊNCIA, 
 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚ-
BLICA, EM SÃO LUÍS, 14 DE DEZEMBRO DE 2020.

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA
Secretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº. 1.305/2020 - GAB/SSP/MA.

 O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURAN-
ÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força da de-
legação de competência na Portaria nº 767/2020-GAB/SSP/MA, de 
16.09.2020, publicada no Diário Oficial nº 176 de 22.09.2020, e con-
forme Ofício nº 0107/2020/ICRIM-GAB-DIR, de 09.12.2020,

RESOLVE:

 Designar BELCHIOR MORAES MELO SOUSA, ID: 
00802281-1, Perito Criminal, Classe A, Referência 2, Grupo Se-
gurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil, para desempenhar 
a Função Gratificada Assistente de Apoio Administrativo FG-1, do 
Instituto de Criminalística, a considerar de 01.12.2020.
 
 DÊ-SE CIÊNCIA,
 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚ-
BLICA, EM SÃO LUÍS, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEONARDO DO NASCIMENTO DINIZ
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº. 1.306/2020 - GAB/SSP/MA.

 O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURAN-
ÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força da de-
legação de competência na Portaria nº 767/2020-GAB/SSP/MA, de 
16.09.2020, publicada no Diário Oficial nº 176 de 22.09.2020, e con-
forme Ofício nº 0107/2020/ICRIM-GAB-DIR, de 09.12.2020,

RESOLVE:

 Designar ANA MARIA RIBEIRO HENRIQUES, ID: 
00310287, Perito Criminal, Classe Especial, Referência 11, Grupo 
Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil, para desempenhar 
a Função Gratificada Assistente de Micro - Vestígios FG-1, do Servi-
ço de Perícia Interna, do Instituto de Criminalística, a considerar de 
01.12.2020.

 DÊ-SE CIÊNCIA,
 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚ-
BLICA, EM SÃO LUÍS, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEONARDO DO NASCIMENTO DINIZ
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº. 1.310/2020 - GAB/SSP/MA.

 O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURAN-
ÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força da de-
legação de competência na Portaria nº 767/2020-GAB/SSP/MA, de 
16.09.2020, publicada no Diário Oficial nº 176 de 22.09.2020, e con-
forme CI. nº 1623/2020-SPCI, de 01.12.2020,

RESOLVE:

 Designar THASSIA MADEIRA CORREA, ID: 008737 17, 
Escrivão de Polícia, Classe A, Referência 1, Grupo Segurança, Sub-
grupo Atividades de Polícia Civil, para desempenhar a Função Grati-
ficada Assistente da Seção de Cartório FG-1, da Delegacia de Polícia 
Civil de Turiaçu, pertencente a Delegacia Regional de Governador 
Nunes Freire, a considerar de 23.11.2020.
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 DÊ-SE CIÊNCIA,
 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚ-
BLICA, EM SÃO LUÍS, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEONARDO DO NASCIMENTO DINIZ
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

Delegacia Geral de Policia  Civil - DG/PC/MA

PORTARIA Nº. 385/2020 - DG/PC/MA.

 O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, no uso 
de suas atribuições legais, com base na Portaria nº. 683/2010/GAB/
SSP, de 22.04.2010, publicada no Diário Oficial do Estado nº 079 
de 27.04.2010, e conforme Ofício nº. 2376/2020-DG/PCMA, de 
01.12.2020,

 CONSIDERANDO que a Regional de Barreirinhas/MA 
composta de 03 (três) unidades policiais (Regional, 1º DP e DEM) e 
02 Delegados de Polícia, tendo uma população de 63.217 (sessenta e 
três mil, duzentos e dezessete) habitantes, segundo dados do IBGE;

 CONSIDERANDO que o Delegado de Polícia Atualmente 
de Colinas/MA será removido, por questões de gestão, para a Delega-
cia de Barreirinhas/MA, 

 CONSIDERANDO que o atual Delegado de Polícia do 
Município de Tutoia/MA sera removido para outra unidade policial e 
a Delegacia de Tutoia/MA ficara sem a lotação de nenhum Delegado 
de Polícia civil, sendo que a cidade possui a população estimada em 
59.398 (cinquenta e nove mil trezentos e noventa e oito) habitantes, 
segundo dados do IBGE,

 CONSIDERANDO o elevado índice de criminalidade na 
cidade e a consequente demanda de trabalhos relacionados a Policia 
Judiciaria no município de Tutoia/MA, 

 CONSIDERANDO a previsão do art. 23, inciso II, da Lei 
nº 8.508/2006 – Estatuto da Policia Civil, que prevê que a remoção ex 
oficio dar-se de fundamentada, no interesse do serviço policial,

RESOLVE:

 I - Remover ex-officio CRISTIANO ANTONIO MORI-
TA NOCKO, ID: 00836642, Delegado de Polícia, 3ª Classe, da De-
legacia Regional de Barreirinhas, para a Delegacia de Polícia Civil de 
Tutoia, pertencente a Delegacia Regional de Barreirinhas, a conside-
rar de 10.12.2020.

 II – Cumprir o que determina o Artigo 23, Inciso I, § 5º, alínea 
“A”, da Lei nº. 8.508/06 (período de trânsito no prazo de dez dias).

 DÊ-SE CIÊNCIA, 
 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL, EM SÃO 
LUÍS, 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

ARMANDO GOMES PACHECO
Delegado Geral de Polícia Civil 

PORTARIA Nº. 387/2020 - DG/PC/MA.

 O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, no uso 
de suas atribuições legais, com base na Portaria nº. 683/2010/GAB/
SSP, de 22.04.2010, publicada no Diário Oficial do Estado nº 079 
de 27.04.2010, e conforme oficio Nº 2438/2020 – DG/PCMA de 
07.12.2020,

RESOLVE:

 Lotar ANA RAFAELLA BATISTA DE PAULA SILVA, 
ID: 00872017, Investigador de Polícia, Classe A, Referência 1, Grupo 
Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil, na Superintendên-
cia Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção a Pessoa, a 
considerar de 09.11.2020.

 DÊ-SE CIÊNCIA, 
 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL, EM SÃO 
LUÍS, 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

ARMANDO GOMES PACHECO 
Delegado Geral de Polícia Civil 

PORTARIA Nº. 388/2020 - DG/PC/MA.

 O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, no 
uso de suas atribuições legais, com base na Portaria nº. 683/2010/
GAB/SSP, de 22.04.2010, publicada no Diário Oficial do Estado nº 
079 de 27.04.2010, conforme Ofício nº 2409/2020-DG/PCMA, de 
03.12.2020,

RESOLVE:

 I - Remover os servidores relacionados abaixo.

ID. NOME CARGO DE (A) PARA

00836546

Pedro 
Henrique 
Fonseca 
de Souto 
Fernandes

Delegado 
de Polícia

Delegacia de 
Roubos e Furtos.

Delegacia de 
Homicídios da 
Área Sul, da 
Superintendência 
Estadual de 
Investigação de 
Homicídios e 
Proteção à Pessoa.

00836638

Pedro 
Henrique 
Hottes 
Adão

Delegado 
de 
Polícia

Delegacia de 
Roubos e Furtos.

Superintendência 
Estadual de 
Repressão ao 
Narcotráfico.

00836581
Thiago 
Dantas 
Freire

Delegado 
de 
Polícia

Delegacia de 
Repressão ao 
Narcotráfico da 
Área Norte, da 
Superintendência 
Estadual de 
Repressão ao 
Narcotráfico.

Delegacia de 
Roubos e Furtos.

 II – Cumprir o que determina o Artigo 23, Inciso I, § 5º, 
alínea “A”, da Lei nº. 8.508/06 (período de trânsito no prazo de vinte 
quatro horas).

 DÊ-SE CIÊNCIA, 
 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL, EM SÃO 
LUÍS, 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

ARMANDO GOMES PACHECO
Delegado Geral de Polícia Civil

PORTARIA Nº. 389/2020 - DG/PC/MA.

 O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, no 
uso de suas atribuições legais, com base na Portaria nº. 683/2010/
GAB/SSP, de 22.04.2010, publicada no Diário Oficial do Estado nº 
079 de 27.04.2010, conforme Ofício nº 2369/2020-DG/PCMA, de 
30.11.2020,
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RESOLVE:

 I - Remover os servidores do Grupo Segurança, Subgrupo 
Atividades de Polícia Civil, relacionados abaixo.

ID. NOME CARGO DE (A) PARA

00821122

Vinícius 
Monteiro 

de Almeida 
Júnior

Investigador 
de Polícia

Seccional de 
Polícia Civil 

– Sul.

Seccional 
de Polícia 

Civil – 
Oeste.

00416133
Brunno 

Pereira de 
Sousa

Investigador 
de Polícia

Seccional de 
Polícia Civil 

– Sul.

Seccional 
de Polícia 

Civil – 
Leste.

00416968
Wandson 

Souza 
Mendes

Investigador 
de Polícia

Superintendência 
de Investigações 

Criminais.

Seccional 
de Polícia 

Civil – 
Norte.

 II – Cumprir o que determina o Artigo 23, Inciso I, § 5º, 
alínea “A”, da Lei nº. 8.508/06 (período de trânsito no prazo de vinte 
quatro horas).

 DÊ-SE CIÊNCIA, 
 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL, EM SÃO 
LUÍS, 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

                          ARMANDO GOMES PACHECO
Delegado Geral de Polícia Civil

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

                                                                            Resenha de Contrato de Prestação de Serviços

PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO, por meio da Secretária de Estado de Administração Penitenciária e os Auxiliares de Segu-
rança Penitenciária, para contratação temporária para o cargo citado anteriormente.

OBJETO: Contratação de Prestação de Serviços por prazo determinado para exercer atividade de Auxiliar de Segurança Penitenciária, sem 
vínculo empregatício nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria, tendo em vista a insuficiência do quadro 
de pessoal da Secretária de Estado da Administração Penitenciária, conforme autorização nos termos da Lei n º 10.224 de 15 de abril de 2015. 

PRAZO: A vigência dos Contratos de Prestação de Serviços encontra-se descrita nos anexos.

VALOR: A remuneração de cada Auxiliar de Segurança Penitenciária, será o subsídio na base de R$ 1.500,00 mensalmente.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Estadual  n° 6.107/94, Lei n° 6.915, de 11 de abril de 1997, Lei n° 10.570, de 22 de março de 2017.

FORO: Comarca da Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do contrato.
 

São Luís- MA, 15 de dezembro de 2020.

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciário

Nº 
ORDEM NOME CONTRATADO Nº 

CONTRATO
UNIDADE 

PRISIONAL

DOCUMENTOS VIGÊNCIA

RG CPF INICIO TERMINO

1 JOSE CARLOS SILVA AGUIAR 3991 SSI 0561955920150 406.877.593-15 09/12/2020 08/12/2021

2. JOSE MARIA SILVA ARAUJO 3990 UPR DE 
CURURUPU 0000438550951 763.736.493-34 19/11/2020 18/11/2021

3. JAMERSON LUIS ABREU PEREIRA 3989 UPR DE 
CURURUPU 0312296520060 051.558.473-89 19/11/2020 18/11/2021

4. MATHEUS ROCHA ALMEIDA 3987 UPR DE 
CURURUPU 0474979220137 613.408.213-97 19/11/2020 18/11/2021

5. JEFFERSON SOARES DE 
OLIVEIRA 3992 PR TIMON 2648130 020.191.171-00 02/12/2020 01/12/2021

6. JAILTON MENDONCA PINHEIRO 3997 UPR ZE DOCA 0328025320078 042.924.013-90 02/12/2020 01/12/2021

7. GUSTAVO NASCIMENTO 
MEIRELES 3998 UPR TIMON 2212053 000.749.653-28 16/11/2020 15/11/2021 

8. JAILTON MENDONCA PINHEIRO 3997 UPR ZE DOCA 0328025320078 042.924.013-90 02/12/2020 01/12/2021

9. MARCOS VENICIO DE SOUSA 
NORONHA 3996 PR TIMON 983557 566.236.403-63 17/11/2020 16/11/2021

10. WALBER COSTA E SILVA 3995 UPR TIMON 255981720030 509.230.802-87 07/12/2020 06/12/2021

11. JUNIEL COSTA DE OLIVEIRA 3994 UPR TIMON 2107712 976.102.913-15 07/12/2020 06/12/2021

12. MARIA IVANILDE CORREA DE 
SOUZA 3998 UPR CARUTAPERA 0143686220002 945.650.073-04 19/11/2020 18/11/2021

13. VARILSON SILVA DOS SANTOS 3999 UPR CHAPADINHA 0210595220025 955.466.003-06 04/12/2020 03/12/2021

14. ANTONIO MARCOS FERREIRA 
GUIMARAES 4000 UPR SÃO LUIS 04 0247101420032 528.952.893-87 11/12/2020 10/12/2021

15. GEORGE WILLIAM SILVA 
MENDES 4001 UPR SÃO LUIS 06 201188420023 201188420023 09/12/2020 08/12/2021

16. DANIEL DE ANDRADE PEREIRA 4002 SSI 0204154120022 603.994.253-30 07/12/2020 06/12/2021
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17. ADALBERTO NERES DA SILVA 
JUNIOR 4003 UPR TIMON 2206921 958.427.213-68 16/11/2020 15/11/2021

18. WALYSSE FRANCISCO DOS 
SANTOS LOPES 4004 PR TIMON 2109872 000.939.013-80 20/11/2020 19/11/2021

19. WERLEY DE SOUSA DAMAZIO 4005 PR TIMON 2278630 012.807.983-51 20/11/2020 19/11/2021

20. FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA 
ALVES 4006 UPR BACABAL 0291087720059 018.040.343-55 16/11/2020 15/11/2021

21. LUIZ ALVES DA SILVA FILHO 4007 PR TIMON 623538969 829.055.683-72 20/11/2020 19/11/2021

22. FRANCISCO LEITE SANTANA 4008 UPR CHAPADINHA 2874912 036.272.693-06 26/11/2020 25/11/2021

23. PAULO HENRIQUE SILVA 
BEZERRA 4009 UPR CAXIAS 861904974 778.370.963-04 07/12/2020 06/12/2021

24. WALTER DA COSTA SILVA JUNIOR 4010 PR TIMON 0703065020197 029.200.073-19 20/11/2020 19/11/2021

25. MARCOS ROBERTO SILVA 
CHAVES 4011 PR TIMON 2354704 030.434.153-37 19/11/2020 18/11/2021

26. DAYANNA SUELLEN DE SOUSA 
SILVA 4012 UPR BACABAL 0501225020132 207.516.268-03 19/11/2020 18/11/2021

27. JOSIVALDO DUARTE DA CUNHA 4013 UPR CODO 198097720015 014.203.283-28 02/12/2020 01/12/2021

São Luís- MA, 15 de dezembro de 2020.

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciário

                                                                               Resenha de Contrato de Prestação de Serviços

PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO, por meio da Secretária de Estado de Administração Penitenciária e os Agentes Penitenciário 
Temporário, para contratação temporária para o cargo citado anteriormente.

OBJETO: Contratação de Prestação de Serviços por prazo determinado para exercer atividade de Agente Penitenciário Temporário, sem 
vínculo empregatício nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria, tendo em vista a insuficiência do quadro 
de pessoal da Secretária de Estado da Administração Penitenciária, conforme autorização nos termos da Lei n º 10.224 de 15 de abril de 2015. 

PRAZO: A vigência dos Contratos de Prestação de Serviços encontra-se descrita nos anexos.

VALOR: A remuneração de cada Agente Penitenciário Temporário será o subsídio na base de R$ 3.283,56 mensalmente.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei Estadual  n° 6.107/94, Lei n° 6.915, de 11 de abril de 1997, Lei n° 10.570, de 22 de março de 2017.

FORO: Comarca da Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do contrato.
                                                                                                       

São Luís- MA, 15 de dezembro de 2020.

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciário

Nº ORDEM NOME CONTRATADO Nº CONTRATO UNIDADE PRISIONAL
DOCUMENTOS VIGÊNCIA

RG CPF INICIO TERMINO

1. JOAO EUGENIO DE BRITO 
NETO 3217 UPR SÃO LUIS 02 456661320128 452.059.573-87 10/12/2020 09/12/2021

São Luís- MA, 15 de dezembro de 2020.

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciário
                                                                                  

                                                                        Resenha de Contrato de Prestação de Serviços

PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO, por meio da Secretária de Estado de Administração Penitenciária e o Especialista Penitenci-
ário em Direito, para contratação temporária para o cargo citado anteriormente.

OBJETO: Contratação de Prestação de Serviços por prazo determinado para exercer atividade de Especialista Penitenciário em Direito, sem 
vínculo empregatício nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria, tendo em vista a insuficiência do quadro 
de pessoal da Secretária de Estado da Administração Penitenciária, conforme autorização nos termos da Lei n º 10.224 de 15 de abril de 2015.

PRAZO: A vigência dos Contratos de Prestação de Serviços encontra-se descrita nos anexos.

VALOR: A remuneração de cada Especialista Penitenciário em Direito, será o subsídio na base de R$ 3.000,00 mensalmente.



92 SEGUNDA-FEIRA, 21 - DEZEMBRO - 2020   D.O. PODER EXECUTIVO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Estadual  n° 6.107/94, Lei n° 6.915, de 11 de abril de 1997, Lei n° 10.570, de 22 de março de 2017.
FORO: Comarca da Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do contrato.

São Luís- MA, 15 de dezembro de 2020.

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciário

Nº 
ORDEM

NOME CONTRATADO Nº CONTRATO UNIDADE PRISIONAL
DOCUMENTOS VIGÊNCIA

RG CPF INICIO TERMINO

1. VALDEMIR DA COSTA SOUSA 820 UPR ZE DOCA 0313689320064 037.325.543-84 07/12/2020 06/12/2021

2. JOSE ADOLFO DE JESUS DIAS 
DOS SANTOS JUNIOR 821 UPR SÃO LUIS 06 0206370920025 601.889.683-42 14/12/2020 13/12/2021

São Luís- MA, 15 de dezembro de 2020.

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciário

Resenha de Contrato de Prestação de Serviços

PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO, por meio da Secretária de Estado de Administração Penitenciária e os Técnico Penitenciário 
em Enfermagem, para contratação temporária para o cargo citado anteriormente.

OBJETO: Contratação de Prestação de Serviços por prazo determinado para exercer atividade de Técnico Penitenciário em Enfermagem, 
sem vínculo empregatício nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria, tendo em vista a insuficiência do 
quadro de pessoal da Secretária de Estado da Administração Penitenciária, conforme autorização nos termos da Lei n º 10.224 de 15 de abril 
de 2015.

PRAZO: A vigência dos Contratos de Prestação de Serviços encontra-se descrita nos anexos.

VALOR: A remuneração de cada Técnico Penitenciário em Enfermagem, será o subsídio na base de R$ 1.500,00 mensalmente.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Estadual  n° 6.107/94, Lei n° 6.915, de 11 de abril de 1997, Lei n° 10.570, de 22 de março de 2017.

FORO: Comarca da Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do contrato.

São Luís- MA, 15 de dezembro de 2020.

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciário

Nº 
ORDEM NOME CONTRATADO Nº 

CONTRATO UNIDADE PRISIONAL
DOCUMENTOS VIGÊNCIA

RG CPF INICIO TERMINO

1. VIVIAN GLACIELE 
ABREU MENDES 813 UPR DE CURURUPU 0266683120036 009.067.992-01 19/11/2020 18/11/2021

2. FRANCISCA ALINE 
COSTA DOS SANTOS 816 UPR TIMON 5030083 024.456.573-26 05/12/2020 04/12/2021

São Luís- MA, 15 de dezembro de 2020.

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciário

Resenha de Contrato de Prestação de Serviços

PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO, por meio da Secretária de Estado de Administração Penitenciária e os Técnico Penitenciário 
Administrativo, para contratação temporária para o cargo citado anteriormente.

OBJETO: Contratação de Prestação de Serviços por prazo determinado para exercer atividade de Técnico Penitenciário Administrativo, 
sem vínculo empregatício nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria, tendo em vista a insuficiência do 
quadro de pessoal da Secretária de Estado da Administração Penitenciária, conforme autorização nos termos da Lei n º 10.224 de 15 de abril 
de 2015.

PRAZO: A vigência dos Contratos de Prestação de Serviços encontra-se descrita nos anexos.
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VALOR: A remuneração de cada Técnico Penitenciário Administrativo, será o subsídio na base de R$ 1.500,00 mensalmente.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Estadual  n° 6.107/94, Lei n° 6.915, de 11 de abril de 1997, Lei n° 10.570, de 22 de março de 2017.

FORO: Comarca da Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do contrato.

São Luís- MA, 15 de dezembro de 2020.

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciário

Nº 
ORDEM

NOME 
CONTRATADO Nº 

CONTRATO
UNIDADE 

PRISIONAL

DOCUMENTOS VIGÊNCIA

RG CPF INICIO TERMINO

1. JOSIELE MARQUES 
CARDOSO 812 UPR DE CURURUPU 0403231820106 061.619.243-66 01/12/2020 30/11/2021

2. EDNA MARTINS DA 
SILVA 815 UPR PRESIDENTE 

DUTRA 0388661820108 281.180.903-10 07/12/2020 06/12/2021

3. MAYARA CRISTINA 
SILVA 817 UPR DE COROATA 0345920120082 052.506.513-05 16/11/2020 15/11/2021

São Luís- MA, 15 de dezembro de 2020.

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciário

                                                                            Resenha de Contrato de Prestação de Serviços

PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO, por meio da Secretária de Estado de Administração Penitenciária e os Auxiliares de Segu-
rança Penitenciária, para contratação temporária para o cargo citado anteriormente.

OBJETO: Contratação de Prestação de Serviços por prazo determinado para exercer atividade de Auxiliar de Segurança Penitenciária, sem 
vínculo empregatício nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria, tendo em vista a insuficiência do quadro 
de pessoal da Secretária de Estado da Administração Penitenciária, conforme autorização nos termos da Lei n º 10.224 de 15 de abril de 2015. 

PRAZO: A vigência dos Contratos de Prestação de Serviços encontra-se descrita nos anexos.

VALOR: A remuneração de cada Auxiliar de Segurança Penitenciária, será o subsídio na base de R$ 1.500,00 mensalmente.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Estadual  n° 6.107/94, Lei n° 6.915, de 11 de abril de 1997, Lei n° 10.570, de 22 de março de 2017.

FORO: Comarca da Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do contrato.
 

São Luís- MA, 16 de dezembro de 2020.

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciário

Nº ORDEM NOME CONTRATADO Nº CONTRATO UNIDADE 
PRISIONAL

DOCUMENTOS VIGÊNCIA

RG CPF INICIO TERMINO

1. IRISVAN GOMES DA SILVA 4017 UPR ROSARIO 424749955 563.435.583-49 11/11/2020 10/11/2021

2. RAFAEL DE SOUSA DA SILVA 4016 UPR CODO 0407903820101 059.570.273-24 11/12/2020 10/12/2021

3. IDEAN MARQUES DA CONCEICAO 4015 UPR 
ACAILANDIA 0213461520027 602.725.773-32 18/11/2020 17/11/2021

4. LEONARDO DA SILVA PEREIRA 4014 PR TIMON 2941926 049.761.143-09 08/12/2020 07/12/2021

5. ADENILCE OLIVEIRA RABELO 4017 UPR CURURUPU 0000159301939 014.132.223-31 14/12/2020 13/12/2021

6. LUCIA CLEIA DE SOUSA FERREIRA 4018 UPR BACABAL 274496920049 019.060.683-01 15/12/2020 14/12/2021
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7. MARITON LUIS SANTANA DE 
SOUZA 4019 PR TIMON 1039664 386.596.973-91 17/11/2020 16/11/2021

8. EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA 4020 UPR SANTA INES 0398748020103 058.505.963-21 02/12/2020 01/12/2021

São Luís- MA, 16 de dezembro de 2020.

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciário

Resenha de Contrato de Prestação de Serviços

PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO, por meio da Secretária de Estado de Administração Penitenciária e os Técnico Penitenciário 
Administrativo, para contratação temporária para o cargo citado anteriormente.

OBJETO: Contratação de Prestação de Serviços por prazo determinado para exercer atividade de Técnico Penitenciário Administrativo, sem vín-
culo empregatício nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria, tendo em vista a insuficiência do quadro de pessoal 
da Secretária de Estado da Administração Penitenciária, conforme autorização nos termos da Lei n º 10.224 de 15 de abril de 2015.

PRAZO: A vigência dos Contratos de Prestação de Serviços encontra-se descrita nos anexos.

VALOR: A remuneração de cada Técnico Penitenciário Administrativo, será o subsídio na base de R$ 1.500,00 mensalmente.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Estadual  n° 6.107/94, Lei n° 6.915, de 11 de abril de 1997, Lei n° 10.570, de 22 de março de 2017.

FORO: Comarca da Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do contrato.

São Luís- MA, 16 de dezembro de 2020.

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciário

Nº ORDEM NOME CONTRATADO Nº CONTRATO UNIDADE PRISIONAL
DOCUMENTOS VIGÊNCIA

RG CPF INICIO TERMINO

1. LUIZ CLAUDIO ALVES SA 818 PR PINHEIRO 0296086820054 032.399.413-09 11/12/2020 10/12/2021

São Luís- MA, 16 de dezembro de 2020.

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciário

ASSEMBLEIA  LEGISLATIVA  DO  ESTADO DO MARANHÃO

 A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, nos termos do § 3º, do Art. 41, da 
Constituição do Estado e tendo em vista o Projeto de Emenda 
Constitucional nº 006/2020, aprovado nos seus turnos regimen-
tais, promulga a seguinte Emenda ao texto constitucional:

                    EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 090 /2020

ACRESCENTA O ART. 136-A DA 
CONSTITUIÇÃOESTADUAL, 
CRIANDO AOBRIGATORIEDADE 
DAS EMENDAS PARLAMENTA-
RES INDIVIDUAIS, PREVENDO ÍN-
DICES DE RESERVA ORÇAMENTÁ-
RIA PARA  SEU CUMPRIMENTO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 Art. 1 ° - O artigo 136-A da Constituição Estadual passa a 
vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 136-A – As emendas parlamentares individuais ao 
Projeto de Lei Orçamentária serão aprovadas até o limite de 0,86% 
(zero vírgula oitenta e seis por cento) da Receita Corrente Líquida 
realizada no exercício anterior, deduzidas as receitas extraordinárias 
decorrentes de circunstâncias excepcionais.

 §1º - É obrigatória a execução orçamentária e financei-
ra mínima da metade dos créditos constantes da Lei Orçamen-
tária Anual destinados às emendas parlamentares individuais, 
ressalvados os casos de impedimentos de ordem técnica, legal ou 
derivado de situações de calamidade pública.

 §2º - O projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder 
Executivo conterá uma reserva específica para atendimento de progra-
mações decorrentes de emendas individuais, observando as limitações 
dispostas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Constituição Federal.
 
 §3º - A não utilização dos créditos orçamentários pre-
vistos no §1º deste artigo, bem como os empenhos cancelados em 
atendimento ao princípio da anualidade, nos termos da Lei Federal 
n°4.320/64, não implicará em reposição dos referidos créditos nos 
anos subsequentes.

 §4º - Se for verificado que a reestimativa da receita e da 
despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado 
fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante 
previsto no § 1º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma 
proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas dis-
cricionárias.

 §5º - Considera-se equitativa a execução das programações 
de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às 
emendas apresentadas, independentemente da autoria.
 
 Art. 2 ° - O artigo 136, §9º da Constituição Estadual passa 
a vigorar acrescido do inciso III com a seguinte redação:
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 Art. 136 ...........
 §9 .........

 III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além 
de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos 
legais e técnicos para a realização do disposto no §1º do art. 136-A.
 
 Art. 3 ° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na 
data de sua publicação.

 MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e  execução da presente Emenda Constitucional per-
tencerem, que a cumpram e a façam cumprir na forma  em que 
se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.  

 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PA-
LÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 16 de dezembro de 2020.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 333, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020)

LEI Nº 11.381 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

Altera a Lei nº 10.690, de 26 de se-
tembro de 2017, que institui siste-
mática de tributação, no âmbito do 
Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviço de Transporte 
Interestadual e   Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS.

 Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, 
Doutor Flávio Dino, adotou a  Medida Provisória nº 333, de 09 de 
dezembro de 2020, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, 
e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia  Legis-
lativa do Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constitui-
ção Estadual com a nova  redação dada com a Emenda Constitucional 
nº 038/2003, combinado com o art. 11, da  Resolução Legislativa nº 
450/2004, promulgo a seguinte Lei: 

 Art. 1º O art. 3º da Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 
2017, passa a vigorar  acrescido do § 4º, que terá a seguinte redação:

 “Art. 3º (...)

 (...)

 § 4º Equipara-se à implantação de nova unidade, os proje-
tos de ampliação considerados prioritários ao Estado, conforme o art. 
20 desta Lei, desde que apresentem investimentos de, no mínimo, R$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).” (NR)

 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da   presente Lei pertencerem, que a cum-
pram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A 

SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LE-
GISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PA-
LÁCIO “MANUEL  BECKMAN”, em 16 de dezembro de 2020.

                            Deputado OTHELINO NETO
                                          Presidente

 A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 045/2020, aprovado 
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
                  

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.040 /2020

Altera e acrescenta dispositivos à 
Resolução Legislativa nº 315/93, 
que incorporou à organização ad-
ministrativa da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão 
a Creche “Sementinha” e dá ou-
tras providências.

 Art. 1º -  Fica alterado o Art. 2º da Resolução Legislativa 
nº 315/93, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 2º -  A Creche “Sementinha” será dirigida pelo Grupo de Es-
posas de Deputados do Maranhão - GEDEMA e destinar-se- á ao 
atendimento dos filhos dos servidores do Poder Legislativo na faixa 
etária de 02 a 06 anos, enquanto o servidor mantiver funcional com a 
Assembleia Legislativa.

 § 1º- Fica condicionada a matrícula e rematrícula dos alu-
nos à comprovação de vínculo laboral de um dos pais ou de ambos 
e do vínculo de parentesco, ou a apresentação de Termo de Guarda e 
Responsabilidade, expedido em regular procedimento judicial a qual-
quer outro servidor, nos casos em que o parentesco do aluno inscrito 
não for parental.

 § 2º - Nos casos em que haja a perda de vínculo laboral do 
responsável com a Assembleia Legislativa, fica assegurado ao aluno a 
manutenção do vínculo escolar com a Creche “Sementinha” até o tér-
mino do ano letivo em que houve a exoneração, quando a Instituição de 
Ensino cessará o vínculo do aluno e fornecerá ao responsável a docu-
mentação necessária para a transferência do mesmo para outra escola”.

 Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Re-
solução Legislativa correrão à conta dos créditos orçamentários da 
Assembleia Legislativa.

 Art. 3º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data 
de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

 MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, 
que a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 
redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEM-
BLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça 
imprimir, publicar e correr.

 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PA-
LÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 17 de dezembro de 2020.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária
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ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

   

 1 – As assinaturas do D.O. poderão ser feitas diretamente na Unidade de Gestão do Diário Oficial ou  
              solicitadas por telefone ou correio, e valem a partir de sua efetivação.
 2 – Os suplementos, não estão incluídos nas assinaturas. O  envio destes é opcional e está condicionado
  ao pagamento de 10% sobre o valor da assinatura.

TABELA DE PREÇOS

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial, observe 
 atentamente as instruções abaixo:

 a) Edição dos textos enviados a Unidade de Gestão do Diário Oficial em CD ou Pen Drive;
 b) Medida da Página - 17cm de Largura e 25 cm de Altura;
 c) Editor de texto padrão: Word for Windows - Versão 6,0 ou Superior;
 d) Tipo da fonte: Times New Roman;
 e) Tamanho da letra: 9;
 f) Entrelinhas automático;
 g) Excluir linhas em branco;
 h) Tabelas/quadros sem linhas de grade ou molduras;
 i) Gravar no CD ou Pen Drive sem compactar, sem vírus de computador;
 j) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 
  30 dias após a circulação do Diário Oficial;
 k) Se o erro for proveniente de falha de impressão, a matéria será  republicada sem 
  ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do CD ou Pen Drive, o ônus da retifi-
  cação ficará a cargo do cliente;
 l) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas;
     m) Utilize tantos CDs ou Pen Drives quanto seu texto exigir;
 n) Entrega de originais, 48 horas antes da data solicitada para Publicação.

      Informações pelo telefone (98) 3222-5624

CASA CIVIL
Unidade de Gestão do Diário Oficial

Av. Senador Vitorino Freire, nº 1969 - Areinha – Fone: 3222-5624
CEP.: 65.030-015 – São Luís - MA

E-mail: atendimento.diariooficial@gmail.com   –  Site: www.diariooficial.ma.gov.br

                                     FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA                                     
 Governador

MARCELO TAVARES  SILVA                             
Secretário-Chefe da Casa Cilvil

TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA FIALHO
Diretora-Geral do Diário Oficial

VALOR DO EXEMPLAR 

Exemplar do dia .........................R$  0,80
 

Após 30 dias de circ. ................ R$   1,20

Por exerc. decorrido ................. R$   1,50

PUBLICAÇÕES
Valor centímetro x coluna (1cm x 8,5cm)

Terceiros ......................................  R$  7,00
Executivo.....................................  R$  7,00
Judiciário.....................................  R$  7,00

PODER  EXECUTIVO

NORMAS DE PUBLICAÇÃO
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