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PODER  EXECUTIVO

LEI Nº 11.510, DE 12 DE JULHO DE 2021.

Dispõe sobre a Política de Assistência 
Social do Estado do Maranhão, orga-
nizada na forma de Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS.

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:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A Política de Assistência Social do Estado do Mara-
nhão observará o disposto nesta Lei, bem como a legislação nacional 
que rege a matéria, em especial a Lei Federal nº 8.742, de 07 de de-
zembro de 1993 (Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS).

Art. 2º A assistência social, direito do cidadão e dever do 
Estado, é política de seguridade social não contributiva que provê os 
mínimos sociais, executada por meio de um conjunto integrado de 
ações de iniciativa pública e da sociedade civil destinado a garantir o 
atendimento às necessidades básicas dos cidadãos.

TÍTULO II
DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO 

MARANHÃO

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Seção I
Dos Objetivos 

Art. 3º A Política de Assistência Social do Estado do Ma-
ranhão será executada de modo integrado às políticas setoriais, tendo 
por finalidade enfrentar as desigualdades socio-territoriais, garantir 
os mínimos sociais, o provimento de condições para atender contin-
gências sociais, bem como a universalização dos direitos sociais.

Parágrafo único. São objetivos específicos da Política de 
Assistência Social do Estado do Maranhão:

I - ofertar serviços, programas, projetos e benefícios de 
proteção social básica ou especial para famílias, indivíduos e grupos 
que deles necessitarem, nos termos da Lei Federal nº 8.742, de 07 
de dezembro de 1993 (Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS);

II - contribuir para a inclusão e a equidade dos usuários e de 
grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioas-
sistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural;

III - assegurar que as ações de assistência social tenham 
centralidade na família e fortaleçam a convivência familiar e comu-
nitária;

IV - aprimorar a vigilância socioassistencial, que visa anali-
sar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e a ocorrência 
de vulnerabilidades, ameaças, vitimizações e danos; 

V - realizar a gestão do trabalho, com ênfase na política de 
valorização dos trabalhadores, observadas as normas operacionais do 
Sistema Único de Assistência Social;

VI - assegurar a defesa de direitos, garantindo o pleno acesso 
ao conjunto das provisões socioassistenciais.

Seção II
Dos Princípios

Art. 4º A Política de Assistência Social do Estado do Maranhão 
reger-se-á pelos seguintes princípios:

I - universalidade, segundo o qual todos têm direito à prote-
ção socioassistencial, prestada a quem dela necessitar, com respeito à 
dignidade e à autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer 
espécie ou comprovação vexatória da sua condição;

II - gratuidade, sendo a assistência social prestada indepen-
dentemente de contribuição ou contrapartida;
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III - integralidade da proteção social, que corresponde à 
oferta das provisões em sua completude, por meio de conjunto articu-
lado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;

IV - intersetorialidade, por meio do qual é assegurada a ar-
ticulação da rede socioassistencial com as demais políticas e órgãos 
setoriais;

V - equidade, que corresponde ao respeito às diversidades 
regionais, culturais, socioeconômicas, políticas, dentre outras, priori-
zando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e risco 
pessoal e social.

Seção III
Das Diretrizes

Art. 5º São diretrizes da Política de Assistência Social do 
Estado do Maranhão:

I - primazia da responsabilidade estatal na condução da po-
lítica de assistência social em cada esfera de governo; 

II - descentralização político-administrativa e comando 
único das ações em cada esfera de governo; 

III - financiamento partilhado entre os entes federados;

IV - matricialidade sociofamiliar;

V - territorialização;

VI - fortalecimento da relação democrática entre Estado e 
Sociedade Civil;

VII - participação popular e controle social, por meio de or-
ganizações representativas, na formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis.

Parágrafo único. As diretrizes constantes deste artigo têm 
como fundamento a Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.742, de 07 
de dezembro de 1993 (Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS), e 
a Política Nacional de Assistência Social/2004.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Seção I
Da Organização

Subseção I
Das Regras Gerais

Art. 6º A Política de Assistência Social do Estado do Ma-
ranhão, que tem por funções a proteção social, a vigilância socioas-
sistencial e a defesa de direitos, organiza-se sob a forma de sistema 
público não contributivo, descentralizado e participativo.

Art. 7º A Política Estadual de Assistência Social conta com 
as seguintes espécies de proteção social:

I - proteção social básica: destinada a prevenir situações de 
vulnerabilidade e risco social, por meio da oferta de programas, pro-
jetos e benefícios de assistência social a indivíduos e famílias;

II - proteção social especial: destinada a indivíduos e fa-
mílias que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus 
direitos violados, ofertada por meio de um conjunto de serviços, pro-
gramas e projetos especializados, com o objetivo de contribuir para a 
reconstrução de vínculos familiares e comunitários, para a defesa de 
direitos, fortalecimento das potencialidades e proteção para o enfren-
tamento das situações de violação de direitos. 

Art. 8º As proteções sociais básica e especial serão oferta-
das pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pe-
los entes públicos e/ou pelas entidades e organizações de assistência 
social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de cada 
serviço, programa ou projeto socioassistencial.

§ 1º Considera-se rede socioassistencial o conjunto integra-
do da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios socioassis-
tenciais, por meio da articulação entre todas as unidades do SUAS.

§ 2º A vinculação de entidade e/ou organização de assistência 
social ao SUAS dar-se-á mediante o reconhecimento pela União, em 
colaboração com o Município, da integração à rede socioassistencial. 

Art. 9º Os serviços socioassistenciais são organizados por 
níveis de complexidade do SUAS e constituem padrões de referência 
unitária em todo o território nacional, conforme Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistenciais.

Art. 10.  A vigilância socioassistencial é um dos instrumen-
tos das proteções da assistência social, no âmbito da Política de As-
sistência Social, sendo responsável pela produção, sistematização, aná-
lise e disseminação de informações territorializadas, pela identificação e 
prevenção das situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos 
no território, bem como pela verificação do tipo, volume e padrões de 
qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial.

Subseção II
Da Proteção Social Básica

Art. 11. A proteção social básica compõe-se principalmente 
dos serviços socioassistenciais, nos termos da Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistenciais, sem prejuízo de outros que vierem a 
ser instituídos.

Parágrafo único. A proteção social básica será ofertada nos 
Centros de Referência de Assistência Social - CRAS.

Subseção III
Da Proteção Social Especial

Art. 12. A proteção social especial compõe-se, principal-
mente, dos serviços socioassistenciais especializados, nos termos da 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, sem prejuízo de 
outros que vierem a ser instituídos.

Parágrafo único.  Consideram-se, ainda, de proteção social 
especial os serviços de média e alta complexidade, sendo:

I - serviços de média complexidade: aqueles que atendem 
às famílias e aos indivíduos com direitos violados cujos vínculos 
familiares e comunitários ainda não tenham sido rompidos;

II - serviços de alta complexidade: aqueles que garantem 
proteção integral às famílias e aos indivíduos que já se encontrem 
sem vínculos familiares e comunitários ou em situação de ameaça 
de rompimento.
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Art. 13. A proteção social especial será ofertada:

I - no Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social - CREAS, que poderá ser municipal ou regional;

II - no Centro de Referência Especializado para População 
em Situação de Rua - Centro POP;

III - no Centro Dia;

IV - nas unidades de acolhimento;

V - em outras unidades públicas de assistência social, 
municipais ou regionais, que vierem a ser instituídas;

VI - nas entidades de assistência social sem fins lucrativos. 

Parágrafo único. Os equipamentos sociais de que tratam os 
incisos I a V deste artigo são unidades públicas estatais instituídas 
no âmbito do SUAS, que possuem interface com as demais políticas 
públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais.

Seção II
Da Gestão da Política de Assistência Social

Subseção I
Das Regras Gerais

 Art. 14.  O Estado do Maranhão atuará em observância às 
normas gerais do SUAS e de forma articulada com as esferas federal 
e municipal, cabendo-lhe coordenar, formular, cofinanciar e moni-
torar os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 
de proteção social básica e especial, além de avaliar, capacitar e 
sistematizar as informações, em seu âmbito.

Art. 15.  O Sistema Estadual de Informação do Sistema 
Único de Assistência Social tem como função suprir as necessidades 
de comunicação no âmbito do SUAS no Maranhão, possibilitando o 
acesso aos dados sobre a implementação da Política de Assistência 
Social (PAS).

Parágrafo único.  O sistema de que trata o caput é constitu-
ído por uma rede composta de ferramentas que realizam o registro e 
a divulgação de dados sobre recursos repassados, acompanhamento 
e processamento de informações sobre programas, projetos, serviços 
e benefícios socioassistenciais, gerenciamento de convênios, suporte 
à gestão orçamentária, entre outras ações relacionadas à Gestão da 
Informação do SUAS.

Subseção II
Das Responsabilidades

Art. 16.  São responsabilidades do órgão gestor da Política 
de Assistência Social no Estado do Maranhão:

 I - organizar, coordenar, articular, acompanhar e monitorar 
a rede socioassistencial nos âmbitos estadual e regional;

II - destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de 
participação no custeio do pagamento de benefícios eventuais, nos ter-
mos da Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 (LOAS), me-
diante critérios pactuados na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 
e aprovados pelo Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS/MA, 
de acordo com os recursos designados no orçamento estadual;

III - apoiar tecnicamente os municípios na implantação e 
organização dos serviços, programas, projetos e benefícios socioa-
ssistenciais;

IV - cofinanciar, por meio de transferência fundo a fundo 
aos municípios, os serviços, programas, projetos e eventuais bene-
fícios socioassistenciais e o aprimoramento da gestão, em âmbito 
regional e local, considerando critérios pactuados na Comissão Inter-
gestores Bipartite (CIB) e aprovados pelo Conselho Estadual de As-
sistência Social - CEAS/MA, de acordo com os recursos designados 
no orçamento estadual;

V - estimular e apoiar tecnicamente a formação de consórcios 
municipais para a prestação de serviços socioassistenciais discutidos e 
deliberados pelos conselhos municipais de assistência social dos municípios 
envolvidos, de acordo com o diagnóstico socioterritorial;

VI - organizar, coordenar e garantir a oferta de serviços re-
gionalizados de proteção social especial de média e alta complexida-
de, quando os custos ou ausência de demanda municipal justifiquem a 
instituição de rede regional de serviços desconcentrada no âmbito do 
Estado, considerando diagnóstico socioterritorial, critérios pactuados 
na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e aprovados pelo Conselho 
Estadual de Assistência Social - CEAS/MA, de acordo com os recursos 
designados no orçamento estadual;

VII - elaborar, a cada 04 (quatro) anos, a partir do diagnós-
tico socioterritorial e dos planos municipais de assistência social, o 
Plano Estadual de Assistência Social, o qual deve considerar as 
deliberações das Conferências Estaduais e Municipais de Assistência 
Social, as prioridades e metas nacionais e estaduais pactuadas 
para o aprimoramento do SUAS, bem como a Política Nacional de 
Assistência Social - PNAS; 

VIII - realizar o monitoramento e a avaliação da Política de 
Assistência Social e assessorar os municípios no seu desenvolvimento;

IX - organizar e coordenar o SUAS no Estado, observando 
as deliberações do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS/MA 
e as pactuações na Comissão Intergestores Bipartite (CIB);

X - prestar apoio técnico aos municípios no aprimoramento 
do SUAS;

XI - coordenar e regulamentar a implementação da Política 
de Assistência Social no Estado do Maranhão, em consonância com 
a Política Nacional de Assistência Social e com as deliberações das 
Conferências de Assistência Social, as quais devem ser submetidas à 
pactuação no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite - CIB e à 
aprovação do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS/MA); 

XII - garantir o comando único das ações da Política de 
Assistência Social no Estado do Maranhão, conforme preconiza a LOAS;

XIII - prover a infraestrutura necessária ao funcionamento 
do CEAS/MA, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, 
inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros 
representantes do Governo e da Sociedade Civil, quando estiverem no 
exercício de suas atribuições, conforme estabelecido na LOAS;

XIV - garantir condições financeiras, materiais e estruturais 
para o funcionamento efetivo da Comissão Intergestores Bipartite 
do Estado do Maranhão - CIB/MA e do Conselho Estadual de 
Assistência Social - CEAS/MA;
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XV - estruturar as Secretarias Executivas da Comissão In-
tergestores Bipartite do Estado do Maranhão - CIB/MA e do Conse-
lho Estadual de Assistência Social - CEAS/MA, como unidade de 
apoio ao funcionamento das respectivas instâncias;

XVI - coordenar, cofinanciar e executar, em conjunto com 
a esfera federal, a Política Nacional de Educação Permanente do Sis-
tema Único de Assistência Social, com base nos princípios da Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de As-
sistência Social - NOB-RH/SUAS;

XVII - assegurar recursos orçamentários e financeiros pró-
prios para o financiamento dos serviços tipificados e benefícios socio-
assistenciais de sua competência, alocando-os no Fundo Estadual de 
Assistência Social - FEAS;

XVIII - elaborar e apresentar ao Conselho Estadual de As-
sistência Social - CEAS/MA, anualmente, os planos de aplicação dos 
recursos do FEAS; 

 
XIX - encaminhar para apreciação do Conselho Estadual de 

Assistência Social - CEAS/MA os relatórios semestrais e anuais de 
atividades e de execução físico-financeira;

XX - promover a integração da Política Estadual de Assis-
tência Social com outros sistemas que fazem interface com o SUAS;

XXI - promover a articulação intersetorial do SUAS com as 
demais políticas públicas e o sistema de garantia de direitos;

XXII - implementar a vigilância socioassistencial no âmbito 
estadual, visando ao planejamento e à oferta qualificada de serviços, 
benefícios, programas e projetos socioassistenciais no Maranhão; 

XXIII - coordenar e publicizar o sistema atualizado de ca-
dastro de entidades e organizações de assistência social, em articulação 
com os municípios;

XXIV - acompanhar e avaliar a rede estadual privada, sem 
fins lucrativos, vinculada ao SUAS, com atuação no Estado, em con-
junto com o Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS/MA;

XXV - assessorar e apoiar tecnicamente as entidades e or-
ganizações de assistência social, visando à adequação dos seus servi-
ços, programas, projetos e benefícios de assistência social às normas 
do SUAS;

XXVI - instituir o Plano Estadual de Educação Permanente 
do Sistema Único de Assistência Social, em consonância com a 
Política Nacional;

XXVII - garantir a capacitação para gestores, trabalhado-
res, dirigentes de entidades e organizações da rede socioassistencial, 
usuários e conselheiros de assistência social;

XXVIII - estimular a mobilização e organização dos usu-
ários e trabalhadores do SUAS para a participação nas instâncias de 
controle social da Política de Assistência Social;

XXIX - implantar sistema de informação, acompanhamen-
to, monitoramento e avaliação da Política de Assistência Social no 
Estado do Maranhão para promover o aprimoramento, qualificação e 
integração contínuos dos serviços da rede socioassistencial, conforme 
Plano de Assistência Social e Pacto de Aprimoramento do SUAS;

XXX - aprimorar os equipamentos e qualificar os serviços 
socioassistenciais, sob sua responsabilidade direta, a partir do acom-
panhamento dos indicadores de monitoramento e avaliação pactuados 
nacionalmente;

XXXI - executar a política de recursos humanos, de acordo 
com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema 
Único de Assistência Social - NOB-RH/SUAS, para os serviços de 
competência do Estado;

XXXII - manter o Fundo de Assistência Social como unida-
de orçamentária e gestora, sendo responsável pela sua ordenação de 
despesas e alocação de recursos financeiros;

XXXIII - buscar a integralidade da proteção socioassisten-
cial à população, primando pela qualificação dos serviços do SUAS, 
exercendo essa responsabilidade de forma compartilhada com União 
e os Municípios;

XXXIV - definir, em seu nível de competência, os indica-
dores necessários ao processo de acompanhamento, monitoramento e 
avaliação da Política de Assistência Social no Estado do Maranhão;

XXXV - apoiar tecnicamente os municípios na implantação 
da vigilância socioassistencial;

XXXVI - criar a ouvidoria estadual do SUAS;

XXXVII - implementar o Pacto de Aprimoramento da Ges-
tão do SUAS em seu âmbito de atuação;

XXXVIII - atender, em conjunto com os municípios, às 
ações assistenciais de caráter emergencial, conforme estabelecido na 
Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 (LOAS).

Subseção III
Dos Instrumentos de Gestão

Art. 17.  São instrumentos de gestão da Política de Assis-
tência Social e do Sistema Único de Assistência Social no Estado do 
Maranhão:

I - Plano Estadual de Assistência Social;

II - Plano de Assessoramento, Monitoramento e Avaliação 
da Política de Assistência Social;

III - Gestão da Informação;

IV - Relatório Anual de Gestão.

Art. 18.  O Plano Estadual de Assistência Social é instru-
mento de planejamento que organiza, regula e norteia a execução da 
Política de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência 
Social no âmbito do Estado do Maranhão.

§ 1º O Plano Estadual de que trata o caput:

I - deve ser elaborado pelo órgão gestor da Política de As-
sistência Social do Estado do Maranhão, a cada 4 (quatro) anos, coin-
cidindo com o período de elaboração do Plano Plurianual Estadual; 

II - deve ser aprovado pelo Conselho Estadual de Assis-
tência Social.

§ 2º É assegurada a revisão anual do Plano Estadual de 
Assistência Social.

Art. 19.  O orçamento da Política de Assistência Social do Es-
tado do Maranhão deve ser constar do Plano Plurianual - PPA, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO e da Lei Orçamentária Anual - LOA.
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Art. 20.  O Relatório Anual de Gestão, a ser elaborado pelo 
órgão gestor estadual de assistência social, é instrumento de avaliação 
da execução das ações socioassistenciais previstas no Plano Estadual 
de Assistência Social.

Parágrafo único. O Relatório Anual de Gestão deverá ser 
apreciado e aprovado pelo Conselho Estadual de Assistência Social 
do Maranhão - CEAS/MA.

CAPÍTULO III
DAS INSTÂNCIAS DE DELIBERAÇÃO E DAS INSTÂNCIAS 

DE NEGOCIAÇÃO E PACTUAÇÃO

Seção I
Das Instâncias de Deliberação

Art. 21.  São instâncias deliberativas do Sistema Único de 
Assistência Social no Maranhão:

I - o Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS;

II - os Conselhos Municipais de Assistência Social - CMAS.

Subseção I
Do Conselho Estadual de Assistência Social

Art. 22.  O Conselho Estadual de Assistência Social do 
Maranhão - CEAS/MA é o órgão superior de deliberação colegiada 
do Sistema Único de Assistência Social no Maranhão, instância de 
controle social de caráter permanente e composição paritária entre 
Governo e Sociedade Civil.

§ 1º O CEAS/MA é vinculado à estrutura do órgão do Po-
der Executivo Estadual responsável pelo desenvolvimento das ações 
estaduais relativas à assistência e tem por competência:

I - acompanhar a execução da Política de Assistência Social 
do Estado Maranhão;

II - apreciar a proposta orçamentária da assistência social a 
ser encaminhada pelo órgão estadual responsável pela coordenação 
da referida política.

§ 2º É de responsabilidade do CEAS/MA a proposta de me-
tas e prioridades orçamentárias no âmbito do Plano Plurianual, da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária anual, podendo 
realizar audiência públicas para esta finalidade.

§ 3º Compete ao CEAS/MA a convocação de Conferências 
de Assistência Social, ordinariamente, a cada 04 (quatro) anos, e ex-
traordinariamente, a cada 02 (dois) anos, conforme deliberação da 
maioria absoluta de seus membros.

§ 4º O CEAS/MA será instituído mediante lei específica, 
em conformidade com o § 4º do art. 17 da Lei Orgânica da Assistên-
cia Social/LOAS.

Art. 23.  Compete ao Órgão Gestor da Assistência Social for-
necer apoio técnico e financeiro ao Conselho Estadual, às Conferências 
de Assistência Social e à participação social dos usuários no SUAS.

Seção II
Das Instâncias de Negociação e Pactuação 

 Art. 24.  A Comissão Intergestores Bipartite do Estado do 
Maranhão - CIB/MA constitui-se como espaço de articulação e inter-
locução de gestores municipais e estaduais da Política de Assistência 
Social, caracterizando-se como instância de negociação e pactuação 
quanto aos aspectos operacionais do SUAS no Estado. 

§ 1º As pactuações realizadas na CIB/MA devem ser pu-
blicadas no Diário Oficial do Estado, amplamente divulgadas e en-
caminhadas, pelo gestor, para apreciação e aprovação no CEAS/MA, 
quando os assuntos forem de sua competência.

§ 2º A pactuação alcançada na CIB/MA pressupõe consenso 
do Plenário e não implica votação da matéria em análise.

Art. 25.  A CIB/MA é integrada pelos seguintes entes fe-
derativos: 

I - Estado do Maranhão, representado pelo Órgão Gestor 
Estadual da Política de Assistência Social;

II - municípios, representados pelo Colegiado Estadual de 
Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS).

Art. 26.  A CIB/MA terá a seguinte composição:

I - 06 (seis) representantes do Estado, e seus respectivos 
suplentes, indicados pelo Gestor Estadual da Política de Assistência 
Social;

II - 06 (seis) representantes dos municípios, e seus respec-
tivos suplentes, indicados pelo COEGEMAS, observando a represen-
tação regional e o porte dos municípios, de acordo com o estabelecido 
na PNAS.

§ 1º Os representantes titulares e suplentes deverão ser de 
regiões diferentes, de forma a contemplar as diversas regiões do Es-
tado, observando-se a rotatividade entre as regiões na substituição ou 
renovação da representação municipal.

§ 2º Os representantes titulares e suplentes da CIB serão 
nomeados por ato do gestor estadual responsável pela Política de As-
sistência Social.

§ 3º O gestor estadual da política de assistência social será 
membro titular e coordenador da CIB.

Art. 27.  Compete à Comissão Intergestores Bipartite - 
CIB/MA:

I - pactuar diretrizes e estratégias para implantação e opera-
cionalização do SUAS no Maranhão; 

II - estabelecer acordos acerca de questões operacionais re-
lativas à implantação e ao aprimoramento dos serviços, programas, 
projetos e benefícios que compõem o SUAS;

III - atuar como fórum de pactuação de instrumentos, pa-
râmetros, mecanismos de implementação e regulamentação comple-
mentar à legislação vigente, nos aspectos comuns à atuação das duas 
esferas de governo;

IV - pactuar medidas para estruturação e aperfeiçoamento 
da organização e do funcionamento do SUAS no Maranhão;

V - pactuar:

a) o Plano Estadual de Educação Permanente do Sistema 
Único de Assistência Social;

b) os Planos de Providências Municipais que visem à supe-
ração de dificuldades identificadas na gestão e execução dos serviços 
socioassistenciais elaborados pelos municípios;
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c) os Planos de Apoio, constituídos de ações de acompa-
nhamento, de assessoria técnica e financeira apresentados pelo gestor 
estadual.

VI - pactuar critérios, estratégias e procedimentos de repas-
se de recursos estaduais destinados ao cofinanciamento de serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais aos municípios;

VII - estabelecer interlocução permanente com a Comissão 
Intergestores Tripartite - CIT e com as demais CIBs para o aperfei-
çoamento do processo de descentralização, implantação e fortaleci-
mento do SUAS;

VIII - observar, em suas pactuações, as orientações emanadas 
da Comissão Intergestores Tripartite - CIT;

IX - elaborar e publicar seu Regimento Interno;

X - publicar as pactuações no Diário Oficial do Estado e 
divulgá-las amplamente;

XI - encaminhar ao CEAS/MA os assuntos de sua compe-
tência para deliberação;

XII - estabelecer acordos relacionados aos serviços, progra-
mas, projetos e benefícios a serem implantados pelo Estado e pelos 
Municípios, como rede de proteção social integrante do SUAS 
no Estado;

XIII - pactuar:

a) a organização do Sistema Estadual de Assistência Social 
proposto pelo órgão gestor estadual, definindo estratégias para imple-
mentar e operacionalizar a oferta da proteção social básica e especial, 
no âmbito do SUAS;

b) os consórcios públicos e o fluxo de atendimento dos usuários; 

c)  a implantação dos serviços regionalizados e seu cofinan-
ciamento pelo Estado;

d) as prioridades e metas estaduais de aprimoramento do SUAS;

e) a estruturação e a organização da oferta de serviços de 
caráter regional.

Art. 28.A CIB/MA poderá constituir Câmaras Técnicas, vi-
sando desenvolver estudos e análises que subsidiem o seu processo 
decisório, devendo assegurar as condições de participação de seus 
representantes.

Art. 29. A CIB/MA reunir-se-á, no mínimo, mensalmente, 
devendo a pauta ser previamente divulgada.

CAPÍTULO IV
DAS CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA 

PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

Seção I
Das Conferências de Assistência Social 

 Art. 30.  As Conferências de Assistência Social são instân-
cias máximas de debate e de formulações deliberativas, com atribui-
ção de avaliar a Política de Assistência Social e propor diretrizes para 
o aprimoramento do SUAS, ocorrendo em âmbito nacional, estadual 
e municipal, com a participação de representantes do governo e da 
sociedade civil.

Art. 31.  Para a realização da Conferência Estadual, o órgão 
gestor da assistência social do Estado deverá prever dotação orça-
mentária e realizar execução financeira, garantindo os recursos e a 
infraestrutura necessários.

Parágrafo único.  A participação dos delegados não gover-
namentais nas conferências nacionais deverá ser assegurada pelo Es-
tado, assegurando o deslocamento e demais despesas.

Seção II
Da Participação dos Usuários no Sistema Único 

de Assistência Social

Art. 32.  É condição fundamental para viabilizar o exercí-
cio do controle social e garantir os direitos socioassistenciais o estí-
mulo à participação e ao protagonismo dos usuários nos conselhos e 
Conferências de Assistência Social.

Art. 33.  A participação dos usuários pode se dar a partir de 
articulação com os movimentos sociais e populares, bem como com a 
organização de diversos espaços, a exemplo de fórum de debate, co-
missão de bairro, coletivo de usuários junto aos serviços, programas 
e projetos socioassistenciais, dentre outros.

CAPÍTULO V
DAS ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL

Art. 34.  São consideradas entidades e organizações de as-
sistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumula-
tivamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários 
abrangidos pela Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos, nos termos 
do art. 3º da referida Lei, atendendo de forma complementar às ações 
estatais desenvolvidas.

§ 1º São consideradas de atendimento aquelas entidades 
que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, 
executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção 
social básica ou especial, dirigidos às famílias e aos indivíduos em 
situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

§ 2º São consideradas de assessoramento aquelas que, de 
forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e exe-
cutam programas ou projetos voltados prioritariamente para o for-
talecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, 
formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política 
de assistência social.

§ 3º São consideradas de defesa e garantia de direitos aque-
las que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam servi-
ços e executam programas e projetos voltados prioritariamente para 
a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de 
novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigual-
dades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, 
dirigidos ao público de assistência social. 

Art. 35.  As entidades e organizações de assistência social e 
os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais deve-
rão ser inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 
para que obtenham autorização de funcionamento no âmbito da Política 
de Assistência Social, observados os parâmetros nacionais definidos 
pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. 
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Art. 36.  A celebração de parcerias, envolvendo ou não 
transferências de recursos financeiros entre a Administração Pública e 
organizações da sociedade civil serão formalizadas por meio das mo-
dalidades previstas na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

 Parágrafo único. Para a celebração de parcerias previstas 
na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, serão respeitadas 
as normas específicas da Política de Assistência Social relativas ao 
objeto da parceria e as instâncias de pactuação e deliberação.

CAPÍTULO VI
DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS PROJETOS DE 
ENFRENTAMENTO DA POBREZA

Seção I
Dos Benefícios Eventuais

Art. 37.  Entendem-se por benefícios eventuais as provi-
sões suplementares e provisórias que integram organicamente as ga-
rantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude 
de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 
calamidade pública, nas formas que seguem:

I - benefício natalidade: consiste em prestação temporária, 
não contributiva, concedida pelos Municípios, para reduzir a vulnera-
bilidade quando do nascimento de membro da família;

II - benefício por morte: consiste em prestação temporária, 
não contributiva, concedida pelos Municípios, para reduzir vulnera-
bilidade provocada por morte de membro da família;

III - benefício em situações de vulnerabilidade temporá-
ria: consiste em provisão suplementar e provisória, concedida pelos 
Municípios, durante o período de até 06 (seis) meses, podendo ser 
prorrogado pelo mesmo período, mediante avaliação técnica e social, 
destinado a suprir a família em situações de vulnerabilidade temporária 
em razão do advento de perdas e danos à integridade pessoal e familiar;

IV - benefício em situações de emergência e de calamidade 
pública: consiste em provisão suplementar e provisória prestada à fa-
mília e/ou ao indivíduo para, na eventualidade dessas condições, as-
segurar-lhes a sobrevivência e a reconstrução de sua autonomia, podendo 
ser prestados, concomitantemente, pelo Estado e pelos Municípios.

Art. 38.  As situações de emergência e de calamidade pú-
blica são reconhecidas pelo Poder Público e caracterizam-se por situ-
ações anormais advindas de circunstâncias climáticas, desabamentos, 
incêndios, epidemias, dentre outras que causem sérios danos à comu-
nidade afetada, inclusive à segurança ou à vida de seus integrantes.

Parágrafo único.  A forma de concessão do benefício em 
situações de emergência e de calamidade pública por parte do Estado 
será regulamentada por ato do Poder Executivo Estadual.

Art. 39.  Outros benefícios poderão ser concedidos e regu-
lamentados pelo Poder Executivo Estadual em razão de situação de 
emergência e de calamidade pública.

Art. 40.  Não se incluem na modalidade de benefícios even-
tuais da assistência social as provisões relativas e vinculadas ao cam-
po da saúde, da educação, da integração nacional, da habitação, da 
segurança alimentar e das demais políticas públicas setoriais. 

Art. 41.  Os recursos financeiros estaduais, destinados à 
participação no custeio do pagamento de benefícios eventuais serão 
previstos na Lei Orçamentária Anual  do Estado, observando os dita-
mes, objetivos e metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como 
o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal). 

 Parágrafo único.  Os recursos financeiros destinados aos 
benefícios eventuais previstos na LOAS serão transferidos de forma 
regular e automática do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 
para os Fundos Municipais de Assistência Social - FMAS, em conso-
nância com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado.

Seção II
Dos Serviços e Programas de Assistência Social

Subseção I
Dos Serviços Socioassistenciais

 Art. 42.Entendem-se por serviços socioassistenciais as 
atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas 
ações estejam voltadas para as necessidades básicas, observando os objetivos, 
princípios e diretrizes estabelecidas na Lei Federal nº 8.742/1993 e na 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.

Subseção II
Dos Programas de Assistência Social

Art. 43.  Os programas de assistência social compreendem 
ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área 
de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os 
benefícios e os serviços socioassistenciais.

§ 1º Os programas serão propostos pelo Conselho Estadual de 
Assistência Social CEAS/MA, obedecidos os objetivos e princípios 
estabelecidos nesta Lei e na Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

§ 2º Os programas voltados para o idoso e para a integração 
da pessoa com deficiência serão devidamente articulados com o benefício 
de prestação continuada estabelecido no art. 20 da Lei Federal nº 8.742, 
de 07 de dezembro de 1993.

Seção III
Dos Projetos de Enfrentamento da Pobreza

Art. 44.  Os projetos de enfrentamento da pobreza com-
preendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos 
mais vulneráveis, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, ini-
ciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão 
para melhoria para melhoria das condições de subsistência, elevação 
do padrão de qualidade de vida, preservação do meio ambiente e sua 
organização social.

Art. 45.  O incentivo a projetos de enfrentamento da pobre-
za assentar-se-á na articulação e na participação de diferentes áreas 
governamentais e na cooperação entre organismos governamentais, 
não governamentais e da sociedade civil.

CAPÍTULO VII
DO FINANCIAMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Seção I
Das Regras Gerais

 Art. 46.  O financiamento da assistência social no SUAS é 
compartilhado entre os três entes federados e viabilizado por meio de 
transferências regulares e automáticas ente os fundos de assistência 
social, observando-se a obrigatoriedade da destinação e alocação de 
recursos próprios pelos respectivos entes. 



8 TERÇA-FEIRA, 13 - JULHO - 2021   D.O. PODER EXECUTIVO

Art. 47.  O financiamento da Política de Assistência Social 
do Estado do Maranhão deverá ser previsto nos instrumentos de pla-
nejamento orçamentário estadual (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual), devendo ser observada a 
Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 48.  O Estado do Maranhão deverá destinar recursos pró-
prios para o cumprimento de suas responsabilidades, em especial para:

I - a prestação de serviços regionalizados de proteção social 
especial de média e de alta complexidade, quando os custos e a de-
manda local não justificarem a implantação de serviços municipais; 

II - o atendimento a situações emergenciais e de calamidade 
pública;

III - o apoio técnico e financeiro para a prestação de serviços, 
programas e projetos em âmbito estadual;

IV - o provimento da infraestrutura necessária ao funcio-
namento do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS/MA.

Seção II
Do Fundo Estadual de Assistência Social

Art. 49.  O Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS/
MA, fundo público de gestão orçamentária, financeira e contábil tem 
como objetivo proporcionar recursos para cofinanciar a gestão, ser-
viços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Estado 
do Maranhão.

Art. 50.  O FEAS/MA é constituído como unidade orça-
mentária e gestora, vinculado ao órgão gestor da Política de Assistên-
cia Social, que também deverá ser o responsável pela sua ordenação 
de despesas.

Art. 51.  Constituem recursos do FEAS/MA:

I - os consignados a seu favor na Lei Orçamentária Anual;

II - as receitas provenientes de alienação de bens móveis e 
imóveis do Estado destinados à assistência social;

III - recursos provenientes da transferência do Fundo Na-
cional de Assistência Social - FNAS;

IV - doações, auxílios, contribuições, subvenções e trans-
ferências de entidades nacionais e internacionais, pessoas físicas e 
jurídicas nacionais ou estrangeiras, organizações governamentais e 
não governamentais;

V - receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, 
realizadas na forma da lei;

VI - transferências de outros fundos;

VII - doações em espécie feitas diretamente ao FEAS/MA; e

VIII - outras fontes que vierem a ser instituídas.

Art. 52. Os recursos repassados pelo FEAS/MA, aos Mu-
nicípios, destinam-se ao:

I - cofinanciamento dos serviços de caráter continuado, de 
benefícios e de programas e projetos de assistência social, destinado 
ao custeio de ações e ao investimento em equipamentos públicos da 
rede socioassistencial dos municípios;

II - cofinanciamento da estruturação da rede socioassistencial 
dos municípios, incluindo ampliação e construção de equipamentos pú-
blicos, para aprimorar a capacidade instalada e fortalecer o SUAS;

III - atendimento, em conjunto com o Estado e os municípios, 
às ações assistenciais de caráter de emergência e de calamidade pública; 

IV - aprimoramento da gestão de serviços, programas, pro-
jetos e socioassistenciais, por meio do Índice de Gestão Descentra-
lizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS, para a 
utilização no âmbito dos municípios, conforme legislação específica;

V - atendimento das despesas de operacionalização que vi-
sem implementar as ações de assistência social.

§ 1º Os recursos de que tratam os incisos I e II do caput 
serão transferidos diretamente do FEAS/MA para os Fundos Munici-
pais de Assistência Social, independente de celebração de convênio, 
ajuste, acordo, contrato ou instrumento congênere, observados os cri-
térios pactuados na CIB, à vista de avaliações técnicas periódicas re-
alizadas pelo órgão gestor estadual da Política de Assistência Social.

§ 2º Excepcionalmente, o FEAS/MA poderá repassar re-
cursos destinados à assistência social ao município por meio de con-
vênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congênere, mediante 
critérios pactuados pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB, sen-
do vedado ao convenente transferir a terceiros a execução do objeto 
do instrumento. 

Art. 53.  Os recursos alocados no Fundo Estadual de As-
sistência Social do Estado do Maranhão - FEAS, destinados ao co-
financiamento dos serviços, programas, projetos e benefícios socio-
assistenciais e de sua gestão, serão transferidos, de forma regular e 
automática, do Fundo Estadual de Assistência Social do Estado do 
Maranhão - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social - FMAS, 
conforme a disponibilidade orçamentária anual.

Art. 54.  Caberá ao órgão gestor da assistência social res-
ponsável pela utilização dos recursos do Fundo Estadual de Assis-
tência Social - FEAS, o controle e o acompanhamento dos serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais, por meio dos res-
pectivos órgãos de controle, independentemente de ações do órgão 
repassador dos recursos.

Art. 55. Os recursos transferidos pelo Fundo Estadual de 
Assistência Social para os Fundos Municipais de Assistência Social 
serão movimentados sob o acompanhamento do Conselho Municipal 
de Assistência Social, sem prejuízo do acompanhamento exercido 
pelos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, do 
Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público.

Art. 56.  São condições indispensáveis para transferência 
de recursos do FEAS/MA aos municípios:

I - a instituição e o funcionamento de Conselho Municipal 
de Assistência Social;

II - a instituição e o funcionamento de Fundo Municipal 
de Assistência Social, devidamente constituído como unidade orça-
mentária;

III - a elaboração de Plano Municipal de Assistência Social, 
aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; 

IV - a comprovação orçamentária de recursos próprios des-
tinados à assistência social, alocados em seus respectivos fundos de 
assistência social;
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V - não haver pendência de prestação de contas de cofinan-
ciamentos anteriores.

Parágrafo único. Outras condições e critérios poderão ser 
estabelecidos, desde que pactuados na CIB.

Art. 57.  O cofinanciamento estadual de serviços, benefícios, 
programas, projetos de assistência social e de sua gestão, no âmbito do 
SUAS, poderá ser realizado por meio de blocos de financiamento.

Parágrafo único.  Consideram-se blocos de financiamento o 
conjunto de recursos destinados aos serviços, benefícios, programas e 
projetos, devidamente tipificados e agrupados, por níveis de comple-
xidade estabelecido no SUAS, e à sua gestão, na forma a ser definida 
em legislação específica.

Seção III
Da Prestação de Contas

Art. 58.  A prestação de contas da utilização de recursos 
estaduais, repassados para os Fundos Municipais de Assistência 
Social, será realizada por meio de declaração anual dos entes mu-
nicipais recebedores ao ente transferidor, mediante demonstrativo 
sintético anual da execução físico-financeira e relatório de gestão 
submetido à apreciação do respectivo conselho de assistência social, 
que comprovará a execução das ações.

§ 1º Os instrumentos de que trata o caput são indispensáveis 
para a garantia da continuidade de repasse de recursos. 

§ 2º A prestação de contas dos recursos financeiros transfe-
ridos na forma do caput será submetida à aprovação do FEAS/MA. 

Art. 59.  Os demonstrativos da execução orçamentária e fi-
nanceira do FEAS/MA serão submetidos à apreciação do CEAS/MA, 
semestralmente, de forma sintética, e anualmente, de forma analítica.

Art. 60.  A utilização e prestação de contas de recursos 
federais recebidos pelos fundos estaduais e municipais observará o 
disposto em legislação federal específica. 

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 61.  O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, 
por meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SE-
PLAN, as providências necessárias para remanejar, anular, transpor, 
transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades 
do Poder Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei, 
mantendo a mesma classificação funcional programática, expressa 
por categorias de programação em seu menor nível, conforme 
dispuser a Lei Orçamentária Anual.

Art. 62.  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 MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 12 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 36.531, DE 03 DE MARÇO DE 2021.

Suspende a autorização para realiza-
ção de reuniões e eventos em geral, 
para aulas presenciais em instituições 
de ensino, dispõe sobre o funciona-
mento de atividades comerciais na 
Ilha de São Luís, sobre o funciona-
mento do Poder Executivo Estadual, 
e dá outras providências.

 PUBLICAÇÃO CONSOLIDADA DO DECRETO Nº 
36.531, DE 03 DE MARÇO DE 2021, DETERMINADA PELO 
ART. 2º DO DECRETO Nº 36.850, DE 09 DE JULHO DE 2021.

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

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 196 e 197 da 
Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, ga-
rantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos; 

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, de 03 
de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus, e que, em 11 de março de 2020, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o estado de pande-
mia de COVID-19, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema 
Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, 
bem como a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos; 

CONSIDERANDO que por meio do Decreto nº 35.672, de 
19 de março de 2020, foi declarado estado de calamidade pública no 
Estado do Maranhão, em especial, em razão dos casos de contamina-
ção pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Vi-
ral), o qual foi reconhecido pela Assembleia Legislativa por meio do 
Decreto Legislativo nº 498, de 24 de março de 2020, e reiterado pelo 
Decreto nº 35.742, de 17 de abril de 2020, pelo Decreto nº 35.831, de 
20 de maio de 2020, pelo Decreto nº 36.203, de 30 de setembro de 2020, 
e pelo Decreto nº 36.264, de 14 de outubro de 2020;

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com 
indicadores crescentes em todo o país, inclusive com casos compro-
vados de nova variante, com potencial possivelmente mais elevado 
de transmissibilidade;

CONSIDERANDO os limites de fornecimento de insumos 
e de contratações de equipes médicas, para ampliação de unidades de 
internação hospitalar, destinadas a suprir o aumento exponencial de 
pacientes infectados pela COVID-19 no Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO que o controle da lotação de meios de 
transporte públicos é medida não farmacológica relevante para a pre-
venção e contenção da COVID-19, uma vez que contribui para a garantia 
da distância de segurança entre indivíduos e evitam aglomerações;

CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos 
casos de infecção por COVID-19, dos indicadores epidemiológicos 
e do perfil da população atingida, visando à definição de medidas 
proporcionais ao objetivo de prevenção;

CONSIDERANDO ser o objetivo do Governo do Estado 
que a crise sanitária seja superada o mais rapidamente possível. 
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DECRETA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

 Art. 1º Este Decreto, em virtude do elevado número de ca-
sos de contaminação pela COVID-19, suspende a autorização para 
realização de eventos e reuniões em geral e para aulas presen-
ciais em instituições de ensino, dispõe sobre o funcionamento 
de atividades na Ilha de São Luís, sobre o funcionamento do Poder 
Executivo Estadual, e dá outras providências. (Artigo com redação do 
Decreto nº 36.643, de 31 de março de 2021).

CAPÍTULO II
DA SUSPENSÃO DE EVENTOS E REUNIÕES

Art. 2º Com vistas a resguardar a saúde da coletividade, 
fica suspensa, em todo o Estado do Maranhão, a autorização para re-
alização de reuniões e eventos, inclusive aqueles previstos no § 7º do 
art. 4º do Decreto nº 36.203, de 30 de setembro de 2020.

§ 1º Incluem-se na vedação a que se refere o caput reuniões 
e eventos em geral, a exemplo de festas, shows, jantares festivos, con-
fraternizações, eventos científicos e afins, inaugurações, sessões de 
cinema, apresentações teatrais, bem como lançamentos de produtos 
e serviços.

§ 2º A suspensão a que se refere o caput vigorará de 05 
de março a 09 de maio de 2021. (Parágrafo com redação dada pelo 
Decreto nº 36.697, de 30 de abril de 2021).

Art. 2º-A A partir de 10 de maio de 2021, em todo o terri-
tório do Estado do Maranhão, a realização presencial de reuniões e 
eventos dar-se-á de acordo com as seguintes regras: (Artigo acrescido 
pelo Decreto nº 36.705, de 07 de maio de 2021).

I - necessidade de observância do limite máximo de pessoas pre-
visto no § 1º deste artigo; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.705, 
de 07 de maio de 2021).

II - necessidade de observância de protocolo sanitário fixa-
do em Portaria do Secretário-Chefe da Casa Civil. (Inciso acrescido 
pelo Decreto nº 36.705, de 07 de maio de 2021).

§ 1º Para os fins do inciso I do caput deste artigo: (Parágrafo 
acrescido pelo Decreto nº 36.705, de 07 de maio de 2021).

I - a partir de 10 de maio de 2021, o limite máximo autori-
zado é de 50 (cinquenta) pessoas por evento; (Inciso acrescido pelo 
Decreto nº 36.705, de 07 de maio de 2021).

II - a partir de 17 de maio de 2021, o limite máximo au-
torizado é de 100 (cem) pessoas por evento. (Inciso acrescido pelo 
Decreto nº 36.705, de 07 de maio de 2021).

III - a partir de 06 de julho de 2021, o limite máximo auto-
rizado é de 150 (cento e cinquenta) pessoas por evento. (Inciso acres-
cido pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

§ 2º Não está incluso na autorização a que se refere o caput 
deste artigo o funcionamento de cinemas e teatros. (Parágrafo acres-
cido pelo Decreto nº 36.705, de 07 de maio de 2021).

§ 3º As restrições constantes deste artigo não se aplicam aos 
eventos-teste, destinados a verificar o nível de proteção das vacinas 
aplicadas no Estado, bem como a transmissão do Coronavírus (SAR-
S-CoV-2) em eventos que seguem protocolos de segurança sanitária, 
desde que autorizados pela Secretaria de Estado da Saúde - SES. (Pa-
rágrafo acrescido pelo Decreto nº 36.721, de 14 de maio de 2021).

Art. 2º-B A realização de eventos agropecuários no Estado 
do Maranhão, a exemplo de vaquejadas, depende cumulativa e suces-
sivamente do atendimento das seguintes condições: (Artigo acrescido 
pelo Decreto nº 36.784, de 10 de junho de 2021).

I - prévio parecer da Superintendência de Vigilância Sanitá-
ria da Secretaria de Estado da Saúde - SES, que deverá considerar, em 
especial, os indicadores epidemiológicos relativos à COVID-19 na 
localidade; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.784, de 10 de junho 
de 2021).

II - prévia manifestação do Comitê Estadual de Prevenção 
e Combate à COVID-19, instituído por meio do Decreto nº 35.660, 
de 16 de março de 2020; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.784, de 
10 de junho de 2021).

III - após atendimento dos incisos I e II, prévia autorização 
da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado - AGED/ MA 
acerca das condições zoosanitárias e demais critérios técnicos acerca 
do evento. (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.784, de 10 de junho 
de 2021).

§ 1º Para cumprimento do disposto neste Decreto e no De-
creto nº 36.203, de 30 de setembro de 2020, a AGED/MA e a Supe-
rintendência de Vigilância Sanitária/SES poderão realizar ações de 
fiscalização conjuntas, sem prejuízo do exercício do poder de polícia 
pelas municipalidades. (Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 36.784, 
de 10 de junho de 2021).

§ 2º O procedimento de que trata o caput deste artigo não 
se aplica às autorizações para realização de eventos agropecuá-
rios eventualmente já expedidas pela AGED, devendo ser observado, 
contudo, o limite máximo de pessoas previsto no art. 2º-A, § 1º, 
deste Decreto, as orientações técnicas da AGED e demais medidas 
sanitárias estaduais e municipais vigentes. (Parágrafo acrescido pelo 
Decreto nº 36.784, de 10 de junho de 2021).

§ 3º O descumprimento das exigências constantes deste 
Decreto e do Decreto nº 36.203, de 30 de setembro de 2020, em 
especial, as relativas ao limite de participantes e à impossibilidade 
de realização de aglomerações, ensejam a aplicação das respectivas 
penalidades legais. (Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 36.784, 
de 10 de junho de 2021).

CAPÍTULO III
DA ATIVIDADES NA ILHA DE SÃO LUÍS

(Capítulo com redação dada pelo Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

Art. 3º Visando reduzir aglomerações em meios de trans-
porte públicos, as atividades comerciais, cuja exploração se dê no 
território da Ilha de São Luís, somente poderão iniciar seu funciona-
mento a partir das 9h da manhã, devendo encerrá-lo até às 21h, no 
período de 05 de março a 19 de julho de 2021. (Caput com redação 
dada pelo Decreto nº 36.850, de 09 de julho de 2021).

Parágrafo único. Mediante requerimento à Secretaria de 
Estado da Indústria, Comércio e Energia - SEINC e à vista das pecu-
liaridades do negócio, as empresas poderão solicitar autorização para 
funcionamento em horário diverso do previsto no caput deste artigo.



11D.O. PODER EXECUTIVO                                                             TERÇA-FEIRA, 13 - JULHO - 2021

Art. 3º-A De 15 a 28 de março de 2021, fica vedado o fun-
cionamento de bares, lanchonetes, restaurantes, praças de alimenta-
ção e similares localizados no território da Ilha de São Luís. (Caput 
com redação dada pelo Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

§ 1º A proibição de que trata o caput não impede a manuten-
ção dos serviços de entrega (delivery) e retirada no estabelecimento 
(drive thru e take away), devendo ser observados os limites de horá-
rio de funcionamento fixados pela Secretaria de Estado de Indústria, 
Comércio e Energia - SEINC para o segmento. (Parágrafo acrescido 
pelo Decreto nº 36.582, de 12 de março de 2021).

§ 2º Durante o período previsto no caput deste artigo, é ve-
dado o consumo de alimentos e bebidas em lojas de conveniência 
e aglomerações em locais públicos ou de uso coletivo. (Parágrafo 
acrescido pelo Decreto nº 36.582, de 12 de março de 2021).

Art. 3º-B De 22 de março a 19 de julho de 2021, o fun-
cionamento de supermercados, mercados, quitandas e congêneres 
localizados no território da Ilha de São Luís exige a observância das 
seguintes regras: (Caput com redação dada pelo Decreto nº 36.850, 
de 09 de julho de 2021).

I - o estabelecimento deverá limitar o ingresso de pessoas a 
fim de que a lotação não ultrapasse a 70% (setenta por cento) de sua 
capacidade física; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.829, de 02 de 
julho de 2021).

II - o estabelecimento cuidará para que apenas uma pessoa, 
por família, ingresse, ao mesmo tempo, em seu interior, ressalvados 
casos de pessoas que precisem de auxílio; (Inciso acrescido pelo 
Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

III - os consumidores somente poderão entrar no estabele-
cimento se estiverem usando máscaras e se higienizarem as mãos com 
água e sabão ou álcool em gel. (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.602, 
de 19 de março de 2021).

Parágrafo único. Para garantir que a lotação não ultrapasse 
70% (setenta por cento) de sua habitual capacidade física, o estabe-
lecimento deverá reduzir o número de carrinhos e cestas de compras 
à disposição dos consumidores, bem como o número de vagas no 
estacionamento, quando houver. (Parágrafo único com redação dada 
pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

Art. 3º-C De 22 de março a 19 de julho de 2021, nas aca-
demias de ginástica e estabelecimentos congêneres localizados no 
território da Ilha de São Luís a lotação não poderá ultrapassar 70% 
(setenta por cento) da capacidade física do ambiente. (Artigo com 
redação dada pelo Decreto nº 36.850, de 09 de julho de 2021).

Art. 3º-D Visando reduzir aglomerações em meios de 
transporte públicos, de 22 a 28 de março de 2021, os serviços de 
construção civil prestados no território da Ilha de São Luís, somente 
poderão iniciar seu funcionamento a partir das 7h da manhã, devendo 
encerrá-lo até às 16h. (Artigo acrescido pelo Decreto nº 36.602, de 19 
de março de 2021).

Parágrafo único. A restrição de horário a que se refere o 
caput não se aplica às obras da saúde. (Parágrafo único acrescido pelo 
Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

Art. 3º-E De 22 de março a 19 de julho de 2021, o fun-
cionamento dos estabelecimentos de estética e/ou cuidados com a 
beleza, tais como tratamento de pele, depilação, manicure, pedicure, 
cabeleireiro, barbeiro e congêneres, localizados no território da Ilha 
de São Luís, deve se dar em observância das seguintes regras: (Caput 
com redação dada pelo Decreto nº 36.850, de 09 de julho de 2021).

I - o atendimento deve ser com hora marcada; (Inciso acres-
cido pelo Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

II - o quantitativo máximo de clientes por hora marcada deve 
ser limitado a número equivalente a 70% (setenta por cento) dos pontos 
de atendimento disponíveis. (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.829, 
de 02 de julho de 2021).

Art. 3º-F De 29 de março a 19 de julho de 2021, nos bares, 
lanchonetes, restaurantes, praças de alimentação e similares localiza-
dos no território da Ilha de São Luís, a lotação não poderá ultrapassar 
70% (setenta por cento) da capacidade física do ambiente. (Artigo 
com redação dada pelo Decreto nº 36.850, de 09 de julho de 2021).

Parágrafo único. A partir do dia 15 de maio de 2021, fica 
autorizada a realização de apresentações musicais em bares, lancho-
netes, restaurantes, praças de alimentação e similares, sem prejuízo 
da necessidade de observância do protocolo sanitário a ser fixado 
em Portaria do Secretário-Chefe da Casa Civil e do limite de lotação 
constante do caput. (Parágrafo único acrescido pelo Decreto nº 36.705, 
de 07 de maio de 2021).

Art. 4º As atividades comerciais autorizadas a funcionar 
devem continuar a observar as medidas sanitárias (gerais e segmen-
tadas) constantes do Decreto nº 36.203, de 30 de setembro de 2020, e 
das Portarias editadas pela Casa Civil.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

Seção I 
Das Regras Gerais

Art. 5º Ficam suspensas, de 05 de março a 04 de abril de 
2021, as atividades presenciais dos órgãos e entidades vinculadas ao 
Poder Executivo Estadual, ressalvadas as desenvolvidas pela: (Caput 
com redação dada pelo Decreto nº 36.630, de 26 de março de 2021).

I - Casa Civil;

II - Secretaria de Estado de Governo - SEGOV;

III - Secretaria de Estado da Saúde - SES;

IV - Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP, nela 
compreendidos a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado do Maranhão;

V - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP;

VI - Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECOM;

VII - Secretaria de Estado de Articulação Política - SECAP;

VIII - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assis-
tência dos Servidores -SEGEP;

IX - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ;

X - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - 
SEPLAN;

XI - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES;

 XII - Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH;

 XIII - Fundação da Criança e do Adolescente - FUNAC;
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XIV - Empresa Maranhense de Administração Portuária 
-EMAP;

XV - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 
- CAEMA; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.540, de 04 de março 
de 2021).

XVI - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consu-
midor do Maranhão – PROCON; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.540, 
de 04 de março de 2021).

XVII - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de 
Extensão Rural do Maranhão - AGERP. (Inciso acrescido pelo 
Decreto nº 36.629, de 25 de março de 2021).

§ 1º O disposto neste artigo não impede que os servidores 
dos órgãos e entidades não mencionados nos incisos I a XVII labo-
rem em regime de trabalho remoto, conforme determinação de seus 
respectivos dirigentes, bem como não impede a convocação de servi-
dores públicos pelo Governador do Estado. (Parágrafo com redação 
dada pelo Decreto nº 36.629, de 25 de março de 2021).

§ 2º Os dirigentes dos órgãos cujo funcionamento será man-
tido nos termos do caput deste artigo: (Parágrafo com redação dada 
pelo Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

I - deverão adotar sistema híbrido, revezando servidores em 
trabalho remoto, mantendo o funcionamento presencial exclusiva-
mente nas atividades estritamente necessárias; (Inciso acrescido pelo 
Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

II - deverão zelar para que o ingresso na repartição seja 
restrito, o máximo quanto possível, aos servidores, empregados e 
prestadores de serviço do órgão ou entidade, devendo ser suspensas 
agendas presenciais no período previsto no caput. (Inciso acrescido 
pelo Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

§ 3º No caso de outros serviços essenciais, caberá ao Secre-
tário de Estado competente decidir pela continuidade excepcional da 
atividade, dando ciência ao Secretário-Chefe da Casa Civil.

Art. 5º-A De 05 de abril a 19 de julho de 2021, o funciona-
mento de todos os órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo 
Estadual dar-se-á de acordo com as seguintes regras: (Caput com 
redação dada pelo Decreto nº 36.850, de 09 de julho de 2021).

I - a lotação de cada setor não poderá ultrapassar 80% (oi-
tenta por cento) de sua capacidade física; (Inciso com redação dada 
pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

II - para cumprimento do disposto no inciso I deste artigo, 
o dirigente do órgão adotará, se necessário, sistema híbrido, revezan-
do servidores em trabalho remoto; (Inciso com redação dada pelo 
Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

III - necessidade de dispensa de servidores especificados no 
art. 6º-A e do art. 6º-D deste Decreto. (Inciso com redação dada pelo 
Decreto nº 36.850, de 09 de julho de 2021).

§ 1º Naquilo que não conflitar com o disposto neste Decre-
to, permanecem aplicáveis as regras constantes do Decreto nº 36.203, 
de 30 de setembro de 2020. (Parágrafo único convertido em Parágra-
fo Primeiro pelo Decreto nº 36.784, de 10 de junho de 2021).

§ 2º Havendo necessidade do serviço, o sistema híbrido e o 
revezamento de servidores a que se refere o inciso II do caput deste 
artigo poderão ser afastados por determinação do dirigente do órgão 
ou entidade, devendo ser asseguradas as demais medidas necessárias 
à prevenção da infecção pela COVID-19, compatíveis com o cargo. 
(Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 36.784, de 10 de junho de 2021).

Seção II
Da Dispensa dos Servidores Públicos Integrantes 

do Grupo de Maior Risco

 Art. 6º (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho 
de 2021).

§ 1º (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

§ 2º (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

I - (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

II - (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

III - (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

IV - (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

§ 3º (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

§ 4º (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

I - (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

II - (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

Art. 6º-A Os servidores públicos cuja vacinação contra a 
COVID-19 não seja recomendada em razão de suas condições de 
saúde, devidamente atestadas em parecer médico, devem ser dispen-
sados do exercício presencial de suas respectivas atribuições, se 
pertencentes aos grupos de maior risco. (Artigo acrescido pelo 
Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

§ 1º Para os fins deste artigo, consideram-se integrantes 
dos grupos de maior risco os idosos, os portadores de doenças car-
diovasculares, pneumopatas, nefropatas, diabéticos, oncológicos, 
pessoas submetidas a intervenções cirúrgicas ou tratamento de saúde 
que provoque diminuição da imunidade e demais imunossuprimidos. 
(Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

§ 2º A dispensa de que trata o caput deste artigo: (Parágrafo 
acrescido pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

I - não impede a adoção do regime de trabalho remoto, sem-
pre que a natureza das atribuições do cargo ou função permitirem; 
(Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

II - ocorrerá sem qualquer tipo de punição, suspensão de 
salário ou demissão; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.829, de 02 
de julho de 2021).

III - deve ser precedida de apresentação de parecer médico 
no qual conste expressamente que as condições de saúde do trabalha-
dor não recomendam a vacinação contra a COVID-19. (Inciso acres-
cido pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).
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Art. 6º-B Os servidores públicos que, mesmo abrangidos pela 
Campanha de Imunização contra a COVID-19, tenham se recusado a 
receber as doses da vacina devem apresentar-se para o desenvolvimento 
presencial de suas atividades, desde que não tenham testado positivo para 
a COVID-19 e/ou não apresentem sintomas semelhantes aos que indi-
cam contaminação pelo Coronavírus (SARS-CoV-2).  (Artigo acrescido 
pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

Art. 6º-C Os servidores estaduais pertencentes aos grupos 
de maior risco que já tenham tomado vacina contra a COVID-19 de-
vem apresentar-se para o desenvolvimento presencial de suas ativida-
des, após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias. (Artigo acrescido pelo 
Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se 
integrantes dos grupos de maior risco os idosos, os portadores de do-
enças cardiovasculares, pneumopatas, nefropatas, diabéticos, oncoló-
gicos, pessoas submetidas a intervenções cirúrgicas ou tratamento 
de saúde que provoque diminuição da imunidade e demais imu-
nossuprimidos. (Parágrafo único acrescido pelo Decreto nº 36.829, 
de 02 de julho de 2021).

Art. 6º-D As servidoras públicas gestantes devem perma-
necer dispensadas de suas atividades presenciais, enquanto vigente a 
emergência de saúde pública de importância nacional, em atenção 
ao princípio da isonomia e em analogia à Lei Federal nº 14.151, 
de 12 de maio de 2021. (Artigo acrescido pelo Decreto nº 36.829, 
de 02 de julho de 2021).

Seção III
Dos Prazos Processuais e dos Processos Administrativos

 Art. 7º Em todo o Estado do Maranhão, de 05 de março a 
04 de abril de 2021, ficam suspensos os prazos processuais em geral e 
o acesso aos autos físicos dos processos administrativos, com trami-
tação no âmbito do Poder Executivo. (Caput com redação dada pelo 
Decreto nº 36.630, de 26 de março de 2021).

Parágrafo único. A suspensão de prazo a que se refere o 
caput: (Parágrafo único com redação dada pelo Decreto nº 36.602, de 
19 de março de 2021).

I - não se aplica aos prazos previstos em portarias e proce-
dimentos de investigação expedidas ou conduzidos pelo PROCON e 
autoridades sanitárias, nem às medidas de interdição, suspensão 
de atividades e demais medidas cautelares; (Inciso acrescido pelo 
Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

II - pode ser afastada dos procedimentos licitatórios condu-
zidos pelos órgãos e entidades públicas, desde que haja determinação 
do Secretário de Estado ou dirigente da entidade. (Inciso acrescido 
pelo Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

Art. 7º-A A partir de 05 de abril de 2021, o acesso a pro-
cessos físicos, nos órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo, 
será precedido do uso de álcool em gel ou lavagem das mãos, bem 
como do uso de máscaras de proteção, nos termos do art. 10 do De-
creto nº 36.203, de 30 de setembro de 2020. (Artigo acrescido pelo 
Decreto nº 36.643, de 31 de março de 2021).

CAPÍTULO V
DA SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS E DA DISPENSA 

DOS GRUPOS DE MAIOR RISCO

Seção I
Da Suspensão das Aulas Presenciais

Art. 8º Fica determinada a suspensão, de 05 a 28 de março 
de 2021, das aulas presenciais nas escolas e instituições de ensino 
superior, bem como das instituições educacionais de idiomas, de edu-
cação complementar e similares localizadas no Estado do Maranhão, 
das redes estadual, municipais e privadas. (Artigo com redação dada 
pelo Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

Art. 8º-A A partir de 29 de março de 2021, fica autorizado 
o retorno das aulas presenciais nas escolas e instituições de ensino su-
perior, bem como das instituições educacionais de idiomas, de educação 
complementar e similares localizadas no Estado do Maranhão, que 
pertençam à rede privada. (Artigo acrescido pelo Decreto nº 36.630, 
de 26 de março de 2021).

Parágrafo único. A retomada a que se refere o caput deve 
se dar por meio do sistema híbrido, observando-se, naquilo que não 
conflitar com este Decreto, o Decreto nº 35.897, de 30 de junho de 
2020, e respectivo protocolo sanitário. (Parágrafo único acrescido 
pelo Decreto nº 36.630, de 26 de março de 2021).

Seção II
Da Dispensa dos Grupos de Maior Risco

Art. 9º (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho 
de 2021).

§ 1º (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

§ 2º (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

I - (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

II - (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

III - (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

IV - (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

V - (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

§ 3º (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

§ 4º (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

I - (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

II - (Revogado pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

Art. 9º-A Os trabalhadores cuja vacinação contra a CO-
VID-19 não seja recomendada em razão de suas condições de saúde, 
devidamente atestadas em parecer médico, devem ser dispensados do 
exercício presencial de suas respectivas atribuições, se pertencentes 
aos grupos de maior risco. (Artigo acrescido pelo Decreto nº 36.829, 
de 02 de julho de 2021).

§ 1º Para os fins deste artigo, consideram-se integrantes 
dos grupos de maior risco os idosos, os portadores de doenças car-
diovasculares, pneumopatas, nefropatas, diabéticos, oncológicos, 
pessoas submetidas a intervenções cirúrgicas ou tratamento de saúde 
que provoque diminuição da imunidade e demais imunossuprimidos. 
(Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

§ 2º A dispensa de que trata o caput deste artigo: (Parágrafo 
acrescido pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

 I - não impede a adoção do regime de trabalho remoto, 
sempre que a natureza das atribuições do cargo, emprego ou função 
permitirem; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho 
de 2021).

 II - deve ser executada sem qualquer tipo de punição, suspensão 
de salário ou demissão; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.829, 
de 02 de julho de 2021).
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III - deve ser precedida de apresentação de parecer médico 
no qual conste expressamente que as condições de saúde do trabalha-
dor não recomendam a vacinação contra a COVID-19. (Inciso acres-
cido pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

Art. 9º-B Os trabalhadores que, mesmo abrangidos pela 
Campanha de Imunização contra a COVID-19, tenham se recusado 
a receber as doses da vacina devem apresentar-se para o desenvolvi-
mento presencial de suas atividades, desde que não tenham testado 
positivo para a COVID-19 e/ou não apresentem sintomas semelhan-
tes aos que indicam contaminação pelo Coronavírus (SARS-CoV-2).  
(Artigo acrescido pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não impe-
de a adoção, pela iniciativa privada, de revezamento de trabalhadores 
e demais estratégias de distanciamento social destinadas à contenção 
da COVID-19. (Parágrafo único acrescido pelo Decreto nº 36.829, de 
02 de julho de 2021).

Art. 9º-C Os trabalhadores pertencentes aos grupos de 
maior risco que já tenham tomado vacina contra a COVID-19 devem 
apresentar-se para o desenvolvimento presencial de suas atividades, 
após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias. (Artigo acrescido pelo 
Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se 
integrantes dos grupos de maior risco os idosos, os portadores de 
doenças cardiovasculares, pneumopatas, nefropatas, diabéticos, on-
cológicos, pessoas submetidas a intervenções cirúrgicas ou tratamen-
to de saúde que provoque diminuição da imunidade e demais imu-
nossuprimidos. (Parágrafo único acrescido pelo Decreto nº 36.829, 
de 02 de julho de 2021).

Art. 9º-D As empregadas gestantes devem permanecer dis-
pensadas de suas atividades presenciais, enquanto vigente a emer-
gência de saúde pública de importância nacional, em cumprimento à 
Lei Federal nº 14.151, de 12 de maio de 2021. (Artigo acrescido pelo 
Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

CAPÍTULO VI
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES

Art. 10. Havendo descumprimento das medidas estabeleci-
das neste Decreto, as autoridades competentes devem apurar a prática 
das infrações administrativas previstas, conforme o caso, nos incisos 
VII, VIII, X, XXIX e XXXI do art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 
20 de agosto de 1977, bem como do ilícito previsto no art. 268 do 
Código Penal. 

§ 1º Sem prejuízo da sanção penal legalmente prevista, o 
descumprimento das regras dispostas neste Decreto enseja a aplica-
ção das sanções administrativas abaixo especificadas, previstas na 
Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977:

I - advertência;

II - multa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), considerada a gra-
vidade da infração e a capacidade econômica do infrator, nos termos 
do art. 2º, §§ 1º a 3º, da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977;

III - interdição parcial ou total do estabelecimento.

§ 2º As sanções administrativas previstas no parágrafo ante-
rior serão aplicadas pelo Secretário de Estado da Saúde, ou por quem 
este delegar competência, na forma do art. 14 da Lei Federal nº 6.437, 
de 20 de agosto de 1977. 

CAPÍTULO VII
DA VACINAÇÃO

Art. 11. Com vistas a assegurar o cumprimento ao dispos-
to no art. 15 da Lei Federal nº 14.124, de 10 de março de 2021, os 
municípios que não tenham efetivamente aplicado, conforme registro 
no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações 
(SIPNI), pelo menos 70% (setenta por cento) das vacinas recebidas 
terão a entrega de novas doses suspensa até o atingimento do referido 
percentual. (Caput com redação dada pelo Decreto nº 36.682, de 
23 de abril de 2021).

§ 1º Os municípios que tiverem dificuldades na alimentação 
do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações 
relativamente à imunização contra a COVID-19 poderão encaminhar, 
à Secretaria de Estado da Saúde, planilhas, em meio físico ou eletrô-
nico, contendo informações sobre as pessoas imunizadas.

§ 2º A Secretaria de Estado da Saúde editará os atos norma-
tivos necessários para execução do disposto no § 1º deste artigo, com 
vistas a disciplinar, em especial, as informações mínimas que deverão 
constar das planilhas. 

§ 3º A documentação referente à população municipal imu-
nizada deve estar devidamente atestada pelo Secretário de Saúde da 
respectiva municipalidade.

§ 4º Com vistas a acelerar o processo de imunização da po-
pulação maranhense contra a COVID-19, o Poder Executivo Estadual 
deslocará equipe própria para auxiliar os municípios, especialmente 
os que não conseguirem atingir o percentual constante no caput. (Pa-
rágrafo acrescido pelo Decreto nº 36.672, de 09 de abril de 2021).

§ 5º O percentual mínimo de vacinas aplicadas exigido pelo 
caput será aumentado para: (Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 36.682, 
de 23 de abril de 2021).

I - 75% (setenta e cinco por cento), no período de 26 de 
abril a 02 de maio de 2021; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.682, 
de 23 de abril de 2021).

II - 80% (oitenta por cento), a partir de 03 de maio de 2021. 
(Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.682, de 23 de abril de 2021).

III - 85% (oitenta e cinco por cento), a partir de 31 de maio de 
2021. (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.762, de 28 de maio de 2021).

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11-A As autoridades eclesiásticas devem zelar para 
que nos cultos, missas, cerimônias e demais atividades religiosas de 
caráter coletivo sejam observadas as seguintes diretrizes: (Caput com 
redação dada pelo Decreto nº 36.679, de 16 de abril de 2021).

I - o nível de ocupação máxima do templo ou congênere deve 
limitar-se a 70% (setenta por cento) da respectiva capacidade; (Inciso 
com redação dada pelo Decreto nº 36.829, de 02 de julho de 2021).

II - é obrigatório o uso de máscaras faciais de proteção; 
(Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.653, de 05 de abril de 2021).

III - deve ser estimulado o distanciamento social entre os 
indivíduos, em especial por meio da redução e disposição de forma 
espaçada dos assentos disponíveis; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.653, 
de 05 de abril de 2021).
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IV - devem ser adotadas medidas para que o ambiente seja 
o mais arejado possível; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.653, de 
05 de abril de 2021).

V - deve ser disponibilizado água e sabão, álcool em gel ou 
outros produtos para higienização das mãos; (Inciso acrescido pelo 
Decreto nº 36.653, de 05 de abril de 2021).

VI - no momento da entrada no templo ou congênere, deve 
ser feita a aferição de temperatura. (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.653, 
de 05 de abril de 2021).

Parágrafo único. As regras constantes deste artigo aplicam-
-se obrigatoriamente às instituições religiosas localizadas em todo o 
Estado do Maranhão, sem prejuízo de protocolo sanitário espe-
cífico constante de portaria editada pelo Secretário-Chefe da 
Casa Civil. (Parágrafo único com redação dada pelo Decreto nº 36.679, 
de 16 de abril de 2021).

§ 1º (Revogado pelo Decreto nº 36.653, de 05 de abril de 2021).

§ 2º (Revogado pelo Decreto nº 36.653, de 05 de abril de 2021).

Art. 11-B De 22 a 28 de março de 2021, fica vedada a rea-
lização de cirurgias eletivas nos estabelecimentos de saúde da redes 
pública e privada do território da Ilha de São Luís. (Artigo acrescido 
pelo Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

Parágrafo único. Exceções poderão ser fixadas em Portaria 
do Secretário de Estado da Saúde, em face de eventuais solicitações 
motivadas. (Parágrafo único acrescido pelo Decreto nº 36.602, de 19 
de março de 2021).

Art. 11-C No período de 26 a 28 de março de 2021, em 
todo o Estado do Maranhão, somente serão permitidas as seguintes 
atividades: (Caput com redação dada pelo Decreto nº 36.602, de 22 
de março de 2021).

I - produção, distribuição e comercialização de alimentos, 
em supermercados, mercados, feiras, quitandas e estabelecimentos 
congêneres; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.602, de 19 de março 
de 2021).

II - produção, distribuição e comercialização de produtos de 
limpeza, higiene e equipamentos de proteção individual, bem como 
prestação de serviços de lavanderia; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.602, 
de 19 de março de 2021).

III - serviços de entrega (delivery) e retirada (drive thru e 
take away) mantidos por restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos 
congêneres; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.602, de 19 de março 
de 2021).

IV - assistência médico-hospitalar, a exemplo de hospitais, 
clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde; (Inciso 
acrescido pelo Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

V- distribuição e a comercialização de medicamentos e de 
material médico-hospitalar;  (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.602, 
de 19 de março de 2021).

VI - serviços relativos à segurança pública, administração 
penitenciária e atendimento socioeducativo, bem como serviços re-
lativos ao tratamento e abastecimento de água e de captação e trata-
mento de esgoto e lixo; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.602, de 
19 de março de 2021).

VII - serviços relativos à geração, transmissão, distribui-
ção e comercialização de energia elétrica, gás e combustíveis, assim 
como o fornecimento de suprimentos para manutenção e funciona-
mento das centrais geradoras e dos serviços elencados nesta alínea; 
(Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

VIII - serviços funerários; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.602, 
de 19 de março de 2021).

IX - serviços de telecomunicações, serviços postais e internet; 
(Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

X - processamento de dados ligados a serviços essenciais; 
(Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

XI - segurança privada, bem como serviços de manutenção, 
conservação, cuidado e limpeza em ambientes públicos e privados; 
(Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

XII - serviços de comunicação social; (Inciso acrescido 
pelo Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

XIII - fiscalização ambiental e de defesa do consumidor, bem 
como fiscalização sobre alimentos e produtos de origem animal e vege-
tal; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

XIV - locais de apoio para o trabalho dos caminhoneiros, a exem-
plo de restaurantes e pontos de parada e descanso, às margens de rodovias; 
(Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

XV - clínicas, consultórios e hospitais veterinários para 
consultas e procedimentos de urgência e emergência; (Inciso acresci-
do pelo Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

XVI - borracharias, oficinas e serviços de manutenção e re-
paração de veículos; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.602, de 19 
de março de 2021).

XVII - somente poderão funcionar indústrias que atuem em 
turnos ininterruptos ou as que atuem no setor de alimentos, bebidas e 
produtos de higiene e limpeza; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 36.602, 
de 19 de março de 2021).

XVIII - atividades internas de escritórios, a exemplo dos 
escritórios de contabilidade e advocacia, vedados qualquer tipo de 
atendimento presencial, à exceção de atendimentos de urgência jun-
to a instituições do Sistema de Segurança Pública; (Inciso acrescido 
pelo Decreto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

XIX - fica permitido o funcionamento do aeroporto de São 
Luís, das ferrovias para transporte de cargas e dos portos, bem como 
das empresas que a eles prestem serviços. (Inciso acrescido pelo De-
creto nº 36.602, de 19 de março de 2021).

§ 1º Nos dias a que se refere o caput deste artigo fica sus-
pensa a execução todas as obras públicas e privadas, salvo as relativas 
às áreas da saúde, segurança pública, sistema penitenciário e sane-
amento. (Parágrafo único renumerado em Parágrafo Primeiro pelo 
Decreto nº 36.629, de 25 de março de 2021).

§ 2º As atividades econômicas não enquadradas nos incisos 
do caput deste artigo poderão solicitar, ao Secretário-Chefe da Casa 
Civil, autorização excepcional para funcionamento, mediante reque-
rimento fundamentado. (Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 36.629, 
de 25 de março de 2021).

 Art. 11-D Enquanto estiver suspensa a autorização para re-
alização presencial de reuniões e eventos, inclusive aqueles previstos 
no § 7º do art. 4º do Decreto nº 36.203, de 30 de setembro de 2020, as 
assembleias condominiais devem ocorrer, no território do Estado do Ma-
ranhão, por meio virtual. (Artigo acrescido pelo Decreto nº 36.699, de 
04 de maio de 2021).
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Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se enquanto 
inexistir norma federal vigente acerca da matéria. (Parágrafo único 
acrescido pelo Decreto nº 36.699, de 04 de maio de 2021).

Art. 12. Com vistas a assegurar o distanciamento social e 
contenção da COVID-19, as Forças de Segurança do Estado do Ma-
ranhão, a Vigilância Sanitária e o Instituto de Promoção e Defesa do 
Cidadão e Consumidor do Maranhão - PROCON promoverão opera-
ções nos três turnos com vistas a garantir a obrigatoriedade do uso de 
máscara e o cumprimento das medidas dispostas neste Decreto.

Parágrafo único. Para cumprimento dos objetivos do caput, 
o Secretário-Chefe da Casa Civil articulará com as Prefeituras o de-
senvolvimento de ações de fiscalização conjuntas.

Art. 13. O disposto neste Decreto não impede que, à vista 
das peculiaridades locais, dos indicadores epidemiológicos de cada 
município e da oferta de serviços de saúde efetivamente disponível, 
os Prefeitos Municipais decretem medidas sanitárias mais rígidas e 
desenvolvam suas respectivas ações de fiscalização.

Art. 14. Enquanto vigentes as medidas estabelecidas neste 
Decreto, fica suspensa a eficácia de decretos, a exemplo do Decreto 
nº 36.203, de 30 de setembro de 2020, e do Decreto nº 35.897, de 
30 de junho de 2020, portarias e demais normas infralegais editadas 
no âmbito do Poder Executivo Estadual naquilo que com ele sejam 
incompatíveis. (Artigo com redação dada pelo Decreto nº 36.602, de 
19 de março de 2021).

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 03 DE MARÇO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA 
Secretário de Estado da Saúde

DECRETO 36.854, DE 12 DE JULHO DE 2021.

Altera o Decreto nº 19.837, de 02 de 
setembro de 2003, que dispõe sobre 
o Conselho Superior de Segurança 
Pública.

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

DECRETA

 Art. 1º O caput do art. 2º do Decreto nº 19.837, de 02 de 
setembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º O Conselho Superior de Segurança Pública será 
composto de 11 (onze) membros natos e 01 (um) Procura-
dor do Estado do Maranhão designado pela Procuradoria-
-Geral do Estado do Maranhão, assim nominados: 

(...)” (NR)

 Art. 2º O art. 2º do Decreto nº 19.837, de 02 de setembro de 
2003, passa a vigorar acrescido do inciso XII, o qual terá a seguinte 
redação:

“Art. 2º (...)
 
(...)

XII - o Perito-Geral.” 

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

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDE-
PENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 36.855 DE 13 DE JULHO DE 2021.

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/
Unidade Central, crédito suplementar no valor de 
R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orça-
mentária 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 11.327 de 25.08.2020; e, incisos: III do art. 5º e II, 
VI do art. 9º da Lei Estadual nº 11.405 de 30.12.2020, 

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, crédito suplementar no valor de R$ 166.000,00 
(cento e sessenta e seis mil 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$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais), conforme indicado no Anexo I.

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



17D.O. PODER EXECUTIVO                                                             TERÇA-FEIRA, 13 - JULHO - 2021

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º 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 36.855
 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 33.41.99 0.1.21  106.000,00
  0036 No Município de Água Doce do Maranhão S 2 33.41.99 0.1.21  60.000,00

 Subtotal         166.000,00
 Total         166.000,00
 

Anexo II - Acréscimo

 Ato Normativo   Decreto nº 36.855
 Órgão   21000   Secretaria de Estado da Saúde
 Unidade Orçamentária  21901   FES - Unidade Central
 Código	 	 	 Especificação	 	 	 Esfera	 IRP	 Natureza	 Fonte	 Valor
 10.302.0596.3128    IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA 
    REDE ASSISTENCIAL DOS SERVIÇOS DE 
    SAÚDE
  0111 No Município de Governador Edison Lobão S 3 44.90.99 0.1.21  20.000,00
  0148 No Município de Matões S 3 44.90.99 0.1.21  20.000,00
  0158 No Município de Nova Colinas S 3 44.90.99 0.1.21  46.000,00
  0167 No Município de Passagem Franca S 3 44.90.99 0.1.21  20.000,00
  0183 No Município de Presidente Dutra S 3 44.90.99 0.1.21  20.000,00
  0222 No Município de São Pedro da Água Branca S 3 44.90.99 0.1.21  20.000,00
  0230 No Município de Senador La Rocque S 3 44.90.99 0.1.21  20.000,00

 Subtotal          166.000,00
 Total          166.000,00

DECRETO Nº 36.856 DE 13 DE JULHO DE 2021.

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Es-
tadual de Assistência Social, crédito suplementar no 
valor de R$ 8.943.400,00 (oito milhões, novecentos e 
quarenta e três mil e quatrocentos reais), para reforço de 
dotação constante 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 11.327 de 25.08.2020; e, inciso III do art. 5º da Lei 
Estadual n° 11.405 de 30.12.2020, 

DECRETA

 Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Estadual de Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 
8.943.400,00 (oito milhões, novecentos e quarenta e três mil e quatrocentos 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$ 8.943.400,00 (oito milhões, novecentos e quarenta e três mil e quatrocentos reais), conforme indicado no Anexo I.
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 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º 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° 36.856
 Órgão   15000   Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária  15101   Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social
 Código	 	 	 Especificação	 	 	 Esfera	 IRP	 Natureza	 Fonte	 Valor
 08.243.0539.4696    BOLSA ESCOLA
  0001 No Estado do Maranhão  S 2 33.90.99 0.1.22  1.030.870,00

 08.244.0539.4425    ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA 
    DE ÁGUA
  0001 No Estado do Maranhão  S 2 33.90.99 0.1.22  4.633.174,00

 08.306.0193.3244    IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE 
    INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA 
    ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN
  0001 No Estado do Maranhão  S 3 44.90.99 0.1.22  3.279.356,00

 Subtotal       8.943.400,00
 Total       8.943.400,00
 

Anexo II - Acréscimo

 Ato Normativo   Decreto n° 36.856
 Órgão   15000   Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária  15903   Fundo Estadual de Assistência Social
 Código	 	 	 Especificação	 	 	 Esfera	 IRP	 Natureza	 Fonte	 Valor
 08.244.0539.4903    PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
  0001 No Estado do Maranhão  S 1 33.90.99 0.1.22  8.943.400,00

 Subtotal      8.943.400,00
 Total      8.943.400,00

CASA  CIVIL

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA MULHER, no uso da competência delegada pelo Decreto nº 36.566, de 10 de março de 2021, e 
tendo em vista o Ofício nº 400/2021-GAB/SEMU, de 28 de junho de 2021 (Processo nº 120572/2021-CC), da Secretaria de Estado da Mulher,

RESOLVE

Tornar sem efeito o ato de exoneração de LURDINEI MONTEIRO DOS SANTOS do cargo em comissão de Oficial de Gabinete, 
Símbolo DAI-4, da Secretaria de Estado da Mulher, publicado na Edição nº 118 do Diário Oficial do Estado, de 24 de junho de 2021.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

NAYRA MAYARA MONTEIRO SOUSA
Secretária de Estado da Mulher
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 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA MULHER, no uso da competência delegada pelo Decreto nº 36.566, de 10 de março de 2021, e tendo 
em vista o Ofício nº 400/2021-GAB/SEMU, de 28 de junho de 2021 (Processo nº 120572/2021-CC), da Secretaria de Estado da Mulher,

RESOLVE

Tornar sem efeito o ato de nomeação de THIAGO RAFAELL GOMES AIRES para o cargo em comissão de Oficial de Gabinete, 
Símbolo DAI-4, da Secretaria de Estado da Mulher, publicado na Edição nº 118 do Diário Oficial do Estado, de 24 de junho de 2021.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

NAYRA MAYARA MONTEIRO SOUSA
Secretária de Estado da Mulher

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Ofício nº 372/2021/
GAB/SAGRIMA, de 30 de junho de 2021 (Processo nº 122017/2021-CC), da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca,

RESOLVE

 Retificar o ato de nomeação dos integrantes do quadro abaixo para Membros da Câmara Setorial da Aquicultura do Estado do Mara-
nhão - CASEAQ, publicado na Edição nº 115 do Diário Oficial do Estado, de 21 de junho de 2021, corrigindo os nomes conforme abaixo:

REPRESENTANTE
DE PARA MEMBRO ÓRGÃO/ENTIDADE

HUGO NAPOLEÃO P. DA FONSECA FILHO ALANNA RAISSA ARAÚJO SILVA Titular Agência Estadual de Defesa 
Agropecuária - AGEDMARIA CRISTINA CAVALCANTE DUTRA JOSÉ RIBAMAR LOPES COSTA Suplente

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

 O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA 
CIVIL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E PESCA, no uso da competência delegada pelo De-
creto nº 36.566, de 10 de março de 2021, e tendo em vista o Ofício 
nº 348/2021/GAB/AGED/MA, de 10 de maio de 2021 (Processo nº 
83830/2021-CC), da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do 
Maranhão,

RESOLVEM
 
 Exonerar, pedido, NILBERTO ALVES CASTILHO do car-
go em comissão de Chefe de Posto Avançado de Sanidade Agropecu-
ária de Barra do Corda, Símbolo DANS-3, da Agência Estadual de 
Defesa Agropecuária do Maranhão, devendo ser assim considerado a 
partir de 1º de maio de 2021.

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDE-
PENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

JOSÉ SÉRGIO DELMIRO VALE
Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA, no uso da 
competência delegada pelo Decreto nº 36.566, de 10 de março de 2021, 
e tendo em vista o Ofício nº 276/2021-GAB-SECMA, de 1º de julho de 
2021 (Processo nº 122801/2021-CC), da Secretaria de Estado da Cultura,

RESOLVE

 Exonerar CHARLLES EDUARDO RAMOS DE LIMA do 
cargo em comissão de Auxiliar de Serviços, Símbolo DAI-1, da Se-
cretaria de Estado da Cultura, devendo ser assim considerado a partir 
de 1º de julho de 2021.

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDE-
PENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

ANDERSON FLÁVIO LINDOSO SANTANA
Secretário de Estado da Cultura

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROGRAMAS ES-
TRATÉGICOS, no uso da competência delegada pelo Decreto nº 
36.566, de 10 de março de 2021, e tendo em vista o Ofício nº 094/2021-
GAB/SEPE, de 5 de julho de 2021 (Processo nº 123064/2021-CC), da 
Secretaria de Estado de Programas Estratégicos,

RESOLVE

Exonerar DIANA BARBOSA COSTA do cargo em comis-
são de Auxiliar Técnico, Símbolo DAI-3, do Instituto Maranhense de 
Estudos Socioeconômico e Cartográfico, devendo ser assim conside-
rado a partir de 1º de julho de 2021.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDE-
PENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA
Secretário de Estado de Programas Estratégicos
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 O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, no uso da competência delegada pelo De-
creto nº 36.566, de 10 de março de 2021, e tendo em vista o Ofício nº 709/2021-GAB/SEMA, de 8 de julho de 2021 (Processo nº 126637/2021-
CC), da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais,

RESOLVE

 Exonerar os integrantes do quadro abaixo dos cargos em comissão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, 
devendo ser assim considerado a partir de 6 de junho de 2021:

NOME CARGO SÍMBOLO
FRANCILENE DA SILVA GADELHA Auxiliar de Serviços DAI-1
ISABELLA MENDES SILVA Auxiliar Técnico DAI-1

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

DIEGO FERNANDO MENDES ROLIM
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º do Regimento Interno das 
Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARIs, do Departamento Estadual de Trânsito, aprovado pelo Decreto nº 20.544, de 28 de 
maio de 2004, e tendo em vista o Ofício nº 280/2021 – DG/DETRAN-MA, de 06 de julho de 2021, do Departamento Estadual de Trânsito, 

RESOLVE

 Nomear os integrantes do quadro abaixo para compor a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI da Circunscrição Re-
gional de Trânsito do Maranhão – CIRETRAN do Município de Codó:

NOME CARGO/FUNÇÃO ENTIDADE/REPRESENTANTE
RICARDO ARAÚJO GOMES PRESIDENTE DETRAN
RODRIGUES SOARES DE SOUSA MEMBRO DETRAN
THARCYLA SILVA BARBOSA MEMBRO NOTÓRIO SABER
ADALBERTO OLIVEIRA SILVA MEMBRO SOCIEDADE CIVIL

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, no uso da competência delegada pelo Decreto nº 36.566, 
de 10 de março de 2021, e tendo em vista o Ofício nº 094/2021-GAB/SEPE, de 5 de julho de 2021 (Processo nº 123064/2021-CC), da Secretaria 
de Estado de Programas Estratégicos,

RESOLVE

Nomear DEANIA FRAZÃO FERREIRA para o cargo em comissão de Auxiliar Técnico, Símbolo DAI-3, do Instituto Maranhense 
de Estudos Socioeconômico e Cartográfico, devendo ser assim considerado a partir de 1º de julho de 2021.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA
Secretário de Estado de Programas Estratégicos

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, no uso da competência delegada pelo De-
creto nº 36.566, de 10 de março de 2021, e tendo em vista o Ofício nº 709/2021-GAB/SEMA, de 8 de julho de 2021 (Processo nº 126637/2021-
CC), da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais,

RESOLVE

Nomear JANAINA MOREIRA LOBÃO COELHO para o cargo em comissão de Auxiliar Técnico, Símbolo DAI-1, da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, devendo ser assim considerado a partir de 6 de junho de 2021.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

DIEGO FERNANDO MENDES ROLIM
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais
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 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Ofício nº 223/2021-
GAB/IEMA, de 6 de julho de 2020 (Processo nº 126409/2021-CC), do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão,

RESOLVE

 Tornar sem efeito o ato de designação dos servidores do quadro abaixo para o exercício da Função Gratificada de Atividade Educa-
cional e Gratificação de Incentivo de Desempenho da Gestão Escolar, do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, 
integrantes do ato coletivo publicado na Edição nº 022 do Diário Oficial do Estado, de 2 de fevereiro de 2021:

NOME ID/RCD CARGO FUNÇÃO SÍMBOLO UNIDADE DE ENSINO
João Carlos Pimentel Cantanhede 294002-2 Professor III Diretor-Adjunto FGAE-2 Unidade Vocacional Escola de Cinema

Iran Lima Costa 864108-1 Professor III Diretor-Geral FGAE-1 Unidade Vocacional de Coroatá

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Ofício nº 224/2021/
GAB-IEMA, de 6 de julho de 2021 (Processo nº 126371/2021-CC), do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão,

RESOLVE

 Designar os servidores do quadro abaixo para o exercício da Função Gratificada de Atividade Educacional e conceder Gratificação 
de Incentivo de Desempenho da Gestão Escolar, do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, devendo ser assim 
considerado a partir de 2 de junho de 2021:

NOME ID/RCD CARGO FUNÇÃO SÍMBOLO UNIDADE DE ENSINO

Osiel Matos Pires 295079-4 Prof. Mag. 
40/20HS Diretor-Adjunto FG-3 Unidade Vocacional de Pinheiro

Evaldo Magno Anchieta Pereira 293990-2 Professor III Diretor-Adjunto FG-3 Unidade Vocacional Escola de Cinema

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o teor do Ofício nº 
438/2021-DP/3-CJ, datado de 05 de julho de 2021, do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, 

RESOLVE

Art. 1º Sobrestar o prazo de conclusão do Conselho de Justificação, que está sob a presidência do TEN CEL QOPM PAULO AL-
FREDO DONJIE DE OLIVEIRA, matrícula n° 94987, ID n° 412830, e tem como Justificante o 2º TEN QOPM EDDIE DO NASCIMENTO 
SOUZA, matrícula nº 2250611, ID nº 814482, instaurado pela Portaria publicada na Edição nº 033 do Diário Oficial do Estado do Maranhão, 
de 17 de fevereiro de 2021, na forma da Lei Estadual nº 3.699, de 26 de novembro de 1975, a contar de 10 de maio de 2021.

Art. 2º O prazo previsto no art. 11 da Lei n° 3.699, de 26 de novembro de 1975, será restabelecido tão logo cesse o motivo da sus-
pensão, cabendo aos membros do Conselho de Justificação verificar a cessação, e adotar as providências necessárias ao restabelecimento do 
prazo de conclusão. 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO 
Governador do Estado do Maranhão
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SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO 
POLÍTICA

PORTARIA Nº 279 DE 08 DE JULHO DE 2021

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO 
POLITICA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

 Art. 1º - DESIGNAR os servidores, MATEUS DE JE-
SUS DA SILVA MELO, inscrito no CPF. Sob n.º 045.611.163-89, 
matrícula: 878240, GUILHERME ALCANTARA DE OLIVEI-
RA, inscrito no CPF sob nº 605.535.043-20, matrícula: 863069 
JORGE ADRIANO SILVA LINHARES, inscrito no CPF. Sob n.º 
052.985.943-28, matrícula: 882731 e JÚLIA DE PAIVA MAR-
QUES SIQUEIRA, inscrito no CPF. Sob n.º028.148.011-71, matrí-
cula: 881526 para exercer a Gestão e Fiscalização do Contrato nº 
13/2021, originado do Processo Administrativo nº 0068814/2021, ce-
lebrado entre o Governo do Estado do Maranhão, através da Secreta-
ria de Estado e Articulação Política – SECAP e a empresa ADEQUA 
MOVEIS EIRELI, que tem como objeto A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANEN-
TES. Sendo a atribuição de Gestor conferida ao encargo do primeiro 
mencionado, enquanto que a fiscalização conferida ao segundo, ter-
ceiro e quarto mencionado. 

 Art. 2º - As principais atribuições e funções do fiscal do 
contrato celebrado são: 

I-Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratu-
ais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços 
em fiel atendimento a todos os termos do Contrato e seus instrumen-
tos integrantes, tais como Projeto Básico, Termo de Referência, Proposta 
Vencedora e demais dispostas no Processo Administrativo de Origem;

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 contratual e 
instrumento convocatório;

III-Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução 
dos serviços ou obras contratadas;

IV-Indicar eventuais glosas das faturas.

 Art. 3° - O Fiscal nomeado será o responsável para repre-
sentar a Contratante - SECAP perante o contratado e zelar pela boa 
execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de 
orientação, fiscalização, controle e aceite, devendo ainda: 

I.Ler minuciosamente o contrato anotando em registro pró-
prio todas as ocorrências relacionadas à sua execução;

II.Verificar se o contrato atende as formalidades legais, es-
pecialmente no que se refere à qualificação e identificação completa 
dos contratados;

III.Exigir somente o que for previsto no contrato. Qualquer 
alteração de condição contratual deve ser submetida ao superior hie-
rárquico, acompanhada das justificativas pertinentes;

IV. Esclarecer dúvidas do preposto/ representante da Con-
tratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando problemas que 
surgirem quando lhe faltar competência;

V. Verificar se o cronograma físico-financeiro das obras e 
serviços ou a aquisição de materiais e equipamentos se desenvolvem 
de acordo com a respectiva Ordem de Serviço, Nota de Empenho e 
com o estabelecido no Instrumento firmado;

VI. Verificar articulação entre as etapas, de modo que os 
objetivos sejam atingidos;

VII. Receber obras, serviços ou aquisições, no caso de con-
trato, podendo, caso necessário, solicitar o acompanhamento do setor 
responsável;

VIII. Procurar auxílio em caso de dúvidas técnicas ou ju-
rídicas;

IX. Deverá, ainda, o final de contrato comunicar ao Contro-
le Interno e ao Setor Jurídico, as irregularidades que não tenham sido 
sanadas tempestivamente ou a contento;

Art. 4° Esta Portaria revoga a de N° 262 de 02 de julho de 2021 

Art. 5° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Dê-se ciência e publique-se no Diário Oficial.

 SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO POLITICA, 
EM SÃO LUÍS, 08 DE JULHO DE 2021.

                                  Atenciosamente,

RUBENS PEREIRA E SILVA JÚNIOR
Secretário de Estado de Articulação Política

PORTARIA Nº 280 DE 08 DE JULHO DE 2021

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO 
POLITICA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

 Art. 1º - DESIGNAR os servidores, MATEUS DE JESUS 
DA SILVA MELO, inscrito no CPF. Sob n.º 045.611.163-89, ma-
trícula: 878240, GUILHERME ALCANTARA DE OLIVEIRA, 
inscrito no CPF sob nº 605.535.043-20, matrícula: 863069 JOR-
GE ADRIANO SILVA LINHARES, inscrito no CPF. Sob n.º 
052.985.943-28, matrícula: 882731 e JÚLIA DE PAIVA MAR-
QUES SIQUEIRA, inscrito no CPF. Sob n.º028.148.011-71, ma-
trícula: 881526 para exercer a Gestão e Fiscalização do Contrato 
nº 15/2021, originado do Processo Administrativo nº 0068814/2021, 
celebrado entre o Governo do Estado do Maranhão, através da Se-
cretaria de Estado e Articulação Política – SECAP e a empresa F. M. 
MEIRA EIRELI, que tem como objeto A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANEN-
TES. Sendo a atribuição de Gestor conferida ao encargo do primeiro 
mencionado, enquanto que a fiscalização conferida ao segundo, ter-
ceiro e quarto mencionado. 

 Art. 2º - As principais atribuições e funções do fiscal do 
contrato celebrado são: 

I-Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratu-
ais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços 
em fiel atendimento a todos os termos do Contrato e seus instrumen-
tos integrantes, tais como Projeto Básico, Termo de Referência, Proposta 
Vencedora e demais dispostas no Processo Administrativo de Origem;

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 contratual e 
instrumento convocatório;

III-Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução 
dos serviços ou obras contratadas;

IV-Indicar eventuais glosas das faturas.

 Art. 3° - O Fiscal nomeado será o responsável para repre-
sentar a Contratante - SECAP perante o contratado e zelar pela boa 
execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de 
orientação, fiscalização, controle e aceite, devendo ainda: 
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I.Ler minuciosamente o contrato anotando em registro pró-
prio todas as ocorrências relacionadas à sua execução;

II.Verificar se o contrato atende as formalidades legais, es-
pecialmente no que se refere à qualificação e identificação completa 
dos contratados;

III.Exigir somente o que for previsto no contrato. Qualquer 
alteração de condição contratual deve ser submetida ao superior hie-
rárquico, acompanhada das justificativas pertinentes;

IV. Esclarecer dúvidas do preposto/ representante da Con-
tratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando problemas que 
surgirem quando lhe faltar competência;

V. Verificar se o cronograma físico-financeiro das obras e 
serviços ou a aquisição de materiais e equipamentos se desenvolvem 
de acordo com a respectiva Ordem de Serviço, Nota de Empenho e 
com o estabelecido no Instrumento firmado;

VI. Verificar articulação entre as etapas, de modo que os 
objetivos sejam atingidos;

VII. Receber obras, serviços ou aquisições, no caso de 
contrato, podendo, caso necessário, solicitar o acompanhamento do 
setor responsável;

VIII. Procurar auxílio em caso de dúvidas técnicas ou 
jurídicas;

IX. Deverá, ainda, o final de contrato comunicar ao Contro-
le Interno e ao Setor Jurídico, as irregularidades que não tenham sido 
sanadas tempestivamente ou a contento;

 Art. 4° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Dê-se ciência e publique-se no Diário Oficial.

 SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO POLITICA, 
EM SÃO LUÍS, 08 DE JULHO DE 2021.

                           Atenciosamente,

   RUBENS PEREIRA E SILVA JÚNIOR
Secretário de Estado de Articulação Política

PORTARIA Nº 281 DE 08 DE JULHO DE 2021

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO 
POLITICA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

 Art. 1º - DESIGNAR o servidor, YATA ANDERSON 
GONZAGA MASULLO, inscrito no CPF. Sob n.º 017.033.943-21, 
matrícula: 840043 para exercer a Gestão e Fiscalização do Termo 
de Cooperação nº 02/2021, originado do Processo Administrativo 
nº 0089713/2021, celebrado entre o Governo do Estado do Mara-
nhão, através da Secretaria de Estado e Articulação Política – SE-
CAP e a empresa ESCOLA SUPERIOR  DA MAGISTRATURA 
DO ESTADO DO MARANHÃO - ESMAM, que tem como obje-
to A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO 
TECNICA, CIENTIFICA, ACADEMICA E CULTURAL, BEM 
COMO O INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS, INFOR-
MAÇÕES  E EXPERIÊNCIAS, COM A FINALIDADE DE 
INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL E APERFEIÇOAMENTO 
TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS, COM ÊNFASE NA 
PESQUISA JÚRIDICA E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 
ACADÊMICAS, NOTADAMENTE CURSOS DE CAPACITA-
ÇÃO E ATUALIZAÇÃO, FÓRUNS, EVENTOS, CONFEREN-
CIAS, SEMINÁRIOS, ENCONTROS, DEBATES E PALES-
TRAS DE INTERESSE COMUNS ENTRE ESMAM E SACAP. 
Sendo a atribuição de Gestor conferida ao encargo do primeiro 
mencionado, enquanto que a fiscalização conferida ao segundo, 
terceiro e quarto mencionado. 

 Art. 2º - As principais atribuições e funções do fiscal do 
contrato celebrado são: 

I-Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratu-
ais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços 
em fiel atendimento a todos os termos do Contrato e seus instrumen-
tos integrantes, tais como Projeto Básico, Termo de Referência, Proposta 
Vencedora e demais dispostas no Processo Administrativo de Origem;

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 contratual e 
instrumento convocatório;

III-Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução 
dos serviços ou obras contratadas;

IV-Indicar eventuais glosas das faturas.

 Art. 3° - O Fiscal nomeado será o responsável para repre-
sentar a Contratante - SECAP perante o contratado e zelar pela boa 
execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de 
orientação, fiscalização, controle e aceite, devendo ainda: 

I.Ler minuciosamente o contrato anotando em registro pró-
prio todas as ocorrências relacionadas à sua execução;

II.Verificar se o contrato atende as formalidades legais, es-
pecialmente no que se refere à qualificação e identificação completa 
dos contratados;

III.Exigir somente o que for previsto no contrato. Qualquer 
alteração de condição contratual deve ser submetida ao superior hie-
rárquico, acompanhada das justificativas pertinentes;

IV. Esclarecer dúvidas do preposto/ representante da Con-
tratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando problemas que 
surgirem quando lhe faltar competência;

V. Verificar se o cronograma físico-financeiro das obras e 
serviços ou a aquisição de materiais e equipamentos se desenvolvem 
de acordo com a respectiva Ordem de Serviço, Nota de Empenho e 
com o estabelecido no Instrumento firmado;

VI. Verificar articulação entre as etapas, de modo que os 
objetivos sejam atingidos;

VII. Receber obras, serviços ou aquisições, no caso de con-
trato, podendo, caso necessário, solicitar o acompanhamento do setor 
responsável;

VIII. Procurar auxílio em caso de dúvidas técnicas ou ju-
rídicas;

IX. Deverá, ainda, o final de contrato comunicar ao Contro-
le Interno e ao Setor Jurídico, as irregularidades que não tenham sido 
sanadas tempestivamente ou a contento;

 Art. 4° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Dê-se ciência e publique-se no Diário Oficial.

 SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO 
POLITICA, EM SÃO LUÍS, 08 DE JULHO DE 2021.

                           Atenciosamente,
                                                          
     RUBENS PEREIRA E SILVA JÚNIOR

Secretário de Estado de Articulação Política

SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  GESTÃO, PATRIMÔNIO 
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES

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

EDITAL Nº 82 – PMMA, DE 7 DE JULHO DE 2021
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A SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, em cumprimento à decisão 
proferida nos autos do Processo nº 0814239-90.2018.8.10.0001, em 
trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, torna pública 
a convocação de candidato sub judice para o Curso de Formação, 
conforme a seguir especificado.  
1 DA CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE PARA O 
CURSO DE FORMAÇÃO
1.1 Convocação de candidato sub judice para a matrícula na segunda 
etapa – Curso de Formação, na seguinte ordem: cargo/sexo/cidade, 
número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
1.1.1 CARGO 5: SOLDADO DO QUADRO DE PRAÇA POLI-
CIAL/MASCULINO/SÃO LUÍS
10021017, Jociel Morais Sousa Pinto
2 DO CURSO DE FORMAÇÃO DO CANDIDATO DE QUE TRATA 
ESTE EDITAL
2.1 Para o Curso de Formação, o candidato de que trata este edital 
deverá se apresentar, no dia 12 de julho de 2021, às 8 horas (horá-
rio local), no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças 
– CFAP, BR 135, Km 2, Tirirical, São Luís/MA.
2.2 Para o Curso de Formação, o candidato deverá observar o estabe-
lecido no Edital nº 1 – PM/MA, de 29 de setembro de 2017, no Edital 
nº 11 – PMMA, de 26 de março de 2018, e neste edital.

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

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS 
DA SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO 
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, com fundamento no Decreto 
36.776, de 07 de junho de 2021, no exercício de competência delega-
da pela Portaria nº 021, de 01 de março de 2019 publicada no Diário 
Oficial do Estado de 11 de março de 2019, e tendo em vista o constante 
do Ofício N° 045/2021 - CHGG e Processo nº 013959/2021 - CC

RESOLVE:

Retificar o Ato de Disposição do servidor abaixo relaciona-
do para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO 
MARANHÃO, exercendo o cargo de Secretário Adjunto Muni-
cipal de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Sustentável, sem 
ônus para o órgão de origem, pertencente ao Quadro de Pessoal da 
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 
MARANHÃO - AGED, devendo ser considerado a partir de 03 de 
maio de 2021. Onde se lê “sem ônus para o órgão de origem”, leia-se 
“com ônus para o órgão de origem”.

NOME CARGO ID

 ALONSO DE JESUS 
CHAGAS

TÉC. DE 
FISCALIZAÇÃO 

AGROPECUÁRIA
009282-1

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS 
DA SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO 
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, EM SÃO LUÍS, 07 DE 
JULHO DE 2021.

JORGE CARLOS ARAÚJO DE ARAÚJO
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas – SAGEP/SEGEP

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS 
DA SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO 
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, com fundamento no De-
creto 36.776, de 07 de junho de 2021, no exercício de competência 
delegada pela Portaria nº 021, de 01 de março de 2019 publicada no 
Diário Oficial do Estado de 11 de março de 2019, e tendo em vista o 
constante do Ofício N° 0200 - CHGG e Processo nº 042571/2021.

RESOLVE:

Colocar à disposição PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARICÁ - RJ, para exercer o cargo de Secretário de Comunica-
ção Social, com ônus ressarcido para o órgão de origem, o servidor 
abaixo relacionado, pertencente ao Quadro de Pessoal da SECRE-
TARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC, devendo ser 
considerado a partir de 22 de junho de 2021.

NOME CARGO ID

MÁRCIO BATALHA 
JARDIM

PROFESSOR III / 
PROFESSOR MAG 

– IV
296343-1

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS 
DA SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO 
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, EM SÃO LUÍS, 08 DE 
JULHO DE 2021.

JORGE CARLOS ARAÚJO DE ARAÚJO
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas – SAGEP/SEGEP

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS 
DA SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO 
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, com fundamento no De-
creto 36.776, de 07 de junho de 2021, no exercício de competência 
delegada pela Portaria nº 021, de 01 de março de 2019 publicada no 
Diário Oficial do Estado de 11 de março de 2019, e tendo em vista o 
constante do Ofício N° 0313 - CHGG e Processo nº 070420/2021.

RESOLVE:

Colocar à disposição PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO LUÍS, para exercer o cargo em comissão de Superintenden-
te de Vigilância Epidemiológica e Sanitária na Secretaria Munici-
pal de Saúde, com ônus ressarcido para o órgão de origem, o servidor 
abaixo relacionado, pertencente ao Quadro de Pessoal da SECRE-
TARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES, devendo ser considerado 
a partir de 23 de junho de 2021.

NOME CARGO ID

PAULO JESSÉ SILVA 
GONÇALVES

ESPECIALISTA 
EM SAÚDE / 

FARMACÊUTICO III
303133-02

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS 
DA SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO 
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, EM SÃO LUÍS, 08 DE 
JULHO DE 2021.

JORGE CARLOS ARAÚJO DE ARAÚJO
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas – SAGEP/SEGEP
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O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PES-
SOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRI-
MÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, com fundamento 
no Decreto 36.776, de 07 de junho de 2021, no exercício de competên-
cia delegada pela Portaria nº 021, de 01 de março de 2019 publicada 
no Diário Oficial do Estado de 11 de março de 2019, e tendo em vista 
o constante do Ofício N° 025/2021 SP e Processo nº 073111/2021.

RESOLVE:

Colocar à disposição da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO, para prestar serviços na Pre-
sidência, com ônus para o órgão de origem, o servidor abaixo rela-
cionado, pertencente ao Quadro de Pessoal da SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC, devendo ser considerado a 
partir de 30 de junho de 2021. 

NOME CARGO ID

RIVALMAR LUIS 
GONÇALVES 

MORAES

AUXILIAR 
DE SERVIÇOS 

GERAIS / VIGIA
273065-0

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS 
DA SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO 
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, EM SÃO LUÍS, 08 DE 
JULHO DE 2021.

JORGE CARLOS ARAÚJO DE ARAÚJO
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas – SAGEP/SEGEP

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS 
DA SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO 
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, com fundamento no De-
creto 36.776, de 07 de junho de 2021, no exercício de competência 
delegada pela Portaria nº 021, de 01 de março de 2019 publicada no 
Diário Oficial do Estado de 11 de março de 2019, e tendo em vista o 
constante do Ofício N° 0296 - CHGG e Processo nº 066033/2021.

RESOLVE:

Colocar à disposição da CAMARA MUNICIPAL DE 
SÃO LUIS, para prestar serviços no Gabinete do Vereador Ri-
beiro Neto, com ônus ressarcido para o órgão de origem, a servidora 
abaixo relacionada, pertencente ao Quadro de Pessoal da SECRETA-
RIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC, devendo ser consi-
derado a partir de 30 de junho de 2021.

NOME CARGO ID

ELISABETH SILVA 
DO VALE

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 266844-00

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS 
DA SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO 
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, EM SÃO LUÍS, 08 DE 
JULHO DE 2021.

JORGE CARLOS ARAÚJO DE ARAÚJO
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas – SAGEP/SEGEP

Escola de Governo do Maranhão - EGMA

RETIFICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO Nº 124524/2020 – EGMA
ASSUNTO: CREDENCIAMENTO
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS 
DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO MARANHÃO PARA 
PRESTAREM SERVIÇOS NA ÁREA DE INSTRUTORIA.
 
  Considerando a validade dos atos praticados pela Comis-
são de Credenciamento, designada pela Portaria Nº 71/2021-GAB/
EGMA, publicada no Diário Oficial de 04 de maio de 2021, que, após 
o decurso do prazo recursal e consoante as condições estabelecidas 
no Edital de Credenciamento n° 04/2020, bem como na legislação 
vigente, ADJUDICOU em nome do seguinte instrutor:

Onde se lê:
ÁREA INSTRUTOR PONTUAÇÃO

FORMAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
TÉCNICO E 
GERENCIAL

HUGO ASSIS 
PASSOS

72

Leia-se:
ÁREA INSTRUTOR PONTUAÇÃO

FORMAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
TÉCNICO E 
GERENCIAL

HUGO ASSIS 
PASSOS

40

HOMOLOGO o presente procedimento, com fulcro no 
art. 43, VI da lei 8.666/93, Edital de credenciamento nº 04/2020 e 
demais leis pertinentes à espécie.

São Luís, 09 de julho de 2021.

ODAIR JOSÉ NEVES SANTOS
Diretor da Escola de Governo do Maranhão

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO Nº 0082611/2020 – EGMA
ASSUNTO: CREDENCIAMENTO DE INSTRUTORES 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES POR MEIO 
DE CREDENCIAMENTO 
INTERESSADA: ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO- EGMA
 

 Considerando a validade dos atos praticados pela Comissão de 
Credenciamento, designada pela Portaria nº 70/2021-GAB/EGMA, 
publicada no Diário Oficial de 04 de maio de 2021, que, após o decur-
so do prazo recursal e, consoante as condições estabelecidas no Edi-
tal de Credenciamento n° 02/2020, bem como na legislação vigente, 
ADJUDICOU em nome do seguinte instrutor:

ÁREA INSTRUTOR (A) PONTUAÇÃO

FORMAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
TÉCNICO E GERENCIAL

GEORGE 
HENRIQUE 
MELO DOS 
REIS

24

HOMOLOGO o presente procedimento, com fulcro no 
art. 43, VI da lei 8.666/93, Edital de Credenciamento nº 02/2020 e 
demais leis pertinentes à espécie.

São Luís, 09 de julho de 2021.
 

ODAIR JOSÉ NEVES SANTOS
Diretor da Escola de Governo do Maranhão – EGMA
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 256/21 – GABIN . SÃO LUÍS, 07 DE JULHO DE 2021

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE

 Art.1º - Designar para compor a comissão responsável pela validação das entregas referentes ao Contrato nº 09/2020-CEL/PROFISCO 
II/SEFAZ-MA, celebrado entre a Secretaria de Estado da Fazenda e a empresa AB Auditores e Consultores Associados LTDA., com o objetivo 
de “Desenvolver e Implantar o Modelo de Planejamento de Compras e Gestão das Contratações da Sefaz”, os seguintes servidores:

SERVIDOR MATRÍCULA CARGO FUNÇÃO

Rita Magalhães Martinelli de Souza 112151 ARE Líder do Projeto

Isabel Cristina F. G. Pinheiro 1143429 Auditora Fiscal Membro da equipe 

Halden Délio Fernandes 882719 ARE Membro da equipe

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

DÊ-SE CIÊNCIA,PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda

 PORTARIA Nº 257/21 - GABIN. SÃO LUÍS, 08 DE JULHO DE 2021. 

Altera o Anexo III da Portaria 535/2015 - GABIN.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o Anexo III da Portaria nº 535/GABIN, de 13 de novembro de 2015, que trata da previsão de consumo de óleo diesel 
marítimo nas operações internas destinadas às operadoras maranhenses do Sistema Ferry Boat, prevista no art. 25 do Anexo 1.4 do RICMS, 
aprovado pelo Decreto nº 19.714/03, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

ANEXO III - DA PORTARIA 535/2015 – GABIN

PREVISÃO DO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL DO PERÍODO 08.2021

NOME DA 
DISTRIBUIDORA

CNPJ DA 
DISTRIBUIDORA

MÊS DA 
PREVISÃO

LITROS 
PREVISTOS

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA 33.337.122/0043-86 08.2021 290.000,00

 TOTAL: 08.2021 290.000,00

RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE FERRY BOAT CREDENCIADAS PARA USO DO BENEFÍCIO PREVISTO 
NO ART. 25, DO ANEXO 1.4, DO RICMS/MA, NO PERÍODO 08.2021

NOME CNPJ

SERVIPORTO – SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA 12.097.762/0001-37

INTERNACIONAL MARÍTIMA LTDA. 12.539.110/0001-05

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de AGOSTO de 2021.  

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SÃO LUÍS, 08 DE JULHO DE 2021.

MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda
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PORTARIA Nº259/21 - GABIN DE 08  DE JULHO DE 2021
                                         
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso 

de suas atribuições legais,

R E S O L V E: 

Art. 1º Incluir na Tabela de Valores de Referência para fins 
de cobrança de ICMS os produtos abaixo discriminados.

PRODUTO UNIDADE VALOR R$

Cerveja Witibier Flor da Lua 600 ml 7,00

Refrigerante Mará - Pet 1.000 ml 3,01

Refrigerante Mará - Pet 500 ml 1,94

Refrigerante Mará – Pet 250 ml 0,94

Água Mineral Psiu – Pet 6.000 ml 4,95

Água Mineral Vidda - Pet 6.000 ml 4,80

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

DÊ-SE CIÊNCIA,PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SÃO LUÍS 
08 DE JULHO 2021.
  

MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda 

PORTARIA Nº 260/21 - GABIN DE 08 DE JULHO DE  2021
                                         
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso 

de suas atribuições legais,

R E S O L V E: 

Art. 1º Incluir na Tabela de Valores de Referência para fins 
de cobrança de ICMS os produtos abaixo discriminados.

PRODUTO UNIDADE VALOR R$

Energético Nos – Pet 2.000 ml 9,25

Energético Nos – Pet 1.000 ml 6,25

Energético Nos – Pet 500 ml 5,25

Energético Nos - Lata 269 ml 4,25

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

DÊ-SE CIÊNCIA,PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SÃO LUÍS 
08 DE JULHO 2021.

  
MARCELLUS RIBEIRO ALVES

Secretário de Estado da Fazenda 

PORTARIA Nº 261/21 - GABIN DE 08 DE JULHO DE 2021
                                       
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso 

de suas atribuições legais,

R E S O L V E: 

Art. 1º Incluir na Tabela de Valores de Referência para fins 
de cobrança de ICMS os produtos abaixo discriminados.

PRODUTO UNIDADE VALOR 
R$

Chopp Severina Lager 1.000 ml 10,48

Chopp Severina Lag – Barril 30.000 ml 314,40

Chopp Severina Lag – Barril 50.000 ml 524,00

Chopp La Belle Witbier 1.000 ml 11,48

Chopp La Belle Witbier – Barril 30.000 ml 344,40

Chopp La Belle Witbier – Barril 50.000 ml 574,00

Chopp Na Botua Ipa 1.000 ml 13,51

Chopp Na Botua Ipa – Barril 30.000 ml 405,30

Chopp Na Botua Ipa – Barril 50.000 ml 675,50

Chopp Arretada Apa 1.000 ml 12,24

Chopp Arretada Apa – Barril 30.000 ml 367,20

Chopp Arretada Apa – Barril 50.000 ml 612,00

Chopp Forrozeiro Cream Ale 1.000 ml 10,48

Chopp Forrozeiro Cream Ale – 
Barril 30.000 ml 314,40

Chopp Forrozeiro Cream Ale – 
Barril 50.000 ml 524,00

Chopp Stout Com Coco 1.000 ml 12,24

Chopp Stout Com Coco - Barril 30.000 ml 367,20

Chopp Stout Com Coco – Barril 50.000 ml 612,00

Chopp Gota Serena Sour 1.000 ml 12,24

Chopp Gota Serena Sour – Barril 30.000 ml 367,20

Chopp Gota Serena Sour – Barril 50.000 ml 612,00

Chopp Enxame Honey Ale 1.000 ml 12,24

Chopp Enxame Honey Ale – Barril 30.000 ml 367,20

Chopp Enxame Honey Ale - Barril 50.000 ml 612,00

Cerveja Severina Lager – 
Descartavel 500 ml 8,32

Cerveja La Belle Witbier – 
Descartavel 500 ml 9,25

Cerveja Na Botua Ipa – Descartavel 500 ml 10,50
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Cerveja Arretada Apa – Descartavel 500 ml 10,10
Cerveja  Forrozeiro Cream Ale – 
Descartavel 500 ml 8,32

Cerveja Stout Com Coco – 
Descartavel 500 ml 10,10

Cerveja Gota Serena Sour – 
Descartavel 500 ml 10,10

Cerveja Enxame Honey Ale – 
Descartavel 500 ml 10,10

Cerveja Barley Wine Carvalho – 
Descartavel 270 ml 9,50

Cerveja Barley Wine Coringa – 
Descartavel 270 ml 9,50

Cerveja Barley Wine Umburana - 
Descartavel 270 ml 9,50

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

DÊ-SE CIÊNCIA,PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SÃO LUÍS 
08 DE JULHO 2021.

  
MARCELLUS RIBEIRO ALVES

 Secretário de Estado da Fazenda 
                                                      

PORTARIA Nº262/21 - GABIN DE 08  DE JULHO DE 2021
                                         
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$

Refrigerante It Cola – Pet 2.000 ml 5,56

Refrigerante It Guaraná – Pet 2.000 ml 5,51

Refrigerante It Laranja - Pet 2.000 ml 5,47

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

DÊ-SE CIÊNCIA,PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SÃO LUÍS 
08 DE JULHO 2021.
  

MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda 

Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF

Primeira Câmara Julgadora

Recurso de Ofício e Voluntário 
Processo nº 189969/2018
Auto de Infração: 4618630000508-8
Recorrente/Interessada: I T B Equipamentos Eletricos Ltda
Recorrente/Recorrida: Primeira Instância do TARF / Decisão nº 
900713/2019
Procedência: São Luís/MA
Relator: Conselheiro José Manoel da Silva Bezerra

ACORDÃO N° 100038/2021-TARF

EMENTA: ICMS Auto de Infração. Fal-
ta de pagamento do imposto. Operações 
de entrada, saída ou estocagem de mer-
cadoria sem nota fiscal. Dezembro de 
2013. Infringência aos arts. 30 a 38, 41, 
44, 48 e 68, I e II da Lei 7.799/2002 c/c 
arts. 31, 60, 69, 105, 106, 111, 122, 136, 
140, 308, 310, 313, 321-A, 321-B, 355 e 
356 do RICMS, aprovado pelo Decreto 
19.714/2003. Recursos de Ofício e Vo-
luntário conhecidos e não providos. 

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo em 
que são partes I T B Equipamentos Eletricos Ltda, e a Primeira 
Instância Julgadora, e considerando que:

- a Primeira Instância Julgadora, com base na diligência fiscal, 
agiu acertadamente reduzindo o valor do imposto; e,

- a recorrente não apresentou provas e argumentos capazes 
de modificar a decisão de Primeira Instância.

 ACORDAM os membros do Tribunal Administrativo de 
Recursos Fiscais, em Primeira Câmara Julgadora, por unanimidade 
de votos, de acordo com o parecer do representante da Procuradoria 
Geral do Estado, e extrato da ata da sessão de julgamento, conhe-
cer dos Recursos de Ofício e Voluntário, negar-lhes provimento, para 
manter a decisão de Primeira Instância. 

São Luís, 30 de março de 2021.

Bilkis Maria Barbosa Lima
Presidente

José Manoel da Silva Bezerra
Conselheiro Relator

Fui presente:

Marcelo de Oliveira Sampaio
Representante da PGE na Primeira Câmara

Recurso de Ofício e Voluntário 
Processo nº 190051/2018
Auto de Infração: 4618630000511-8
Recorrente/Interessada: I T B Equipamentos Eletricos Ltda
Recorrente/Recorrida: Primeira Instância do TARF / Decisão nº 
900716/2019
Procedência: São Luís/MA
Relator: Conselheiro José Manoel da Silva Bezerra

ACORDÃO N° 100039/2021-TARF

EMENTA: ICMS Auto de Infração. Fal-
ta de pagamento do imposto. Operações 
de entrada, saída ou estocagem de mer-
cadoria sem nota fiscal. Dezembro de 
2015. Infringência aos arts. 30 a 38, 41, 
44, 48 e 68, I e II da Lei 7.799/2002 c/c 
arts. 31, 60, 69, 105, 106, 111, 122, 136, 
140, 308, 310, 313, 321-A, 321-B, 355 e 
356 do RICMS, aprovado pelo Decreto 
19.714/2003. Recursos de Ofício e Vo-
luntário conhecidos e não providos. 
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Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo em 
que são partes I T B Equipamentos Eletricos Ltda, e a Primeira 
Instância Julgadora, e considerando que:

- a Primeira Instância Julgadora, com base na diligência fiscal, 
agiu acertadamente reduzindo o valor do imposto; e,

- a recorrente não apresentou provas e argumentos capazes 
de modificar a decisão de Primeira Instância.

 ACORDAM os membros do Tribunal Administrativo de 
Recursos Fiscais, em Primeira Câmara Julgadora, por unanimidade 
de votos, de acordo com o parecer do representante da Procuradoria 
Geral do Estado, e extrato da ata da sessão de julgamento, conhe-
cer dos Recursos de Ofício e Voluntário, negar-lhes provimento, para 
manter a decisão de Primeira Instância. 

São Luís, 30 de março de 2021.

Bilkis Maria Barbosa Lima
Presidente

José Manoel da Silva Bezerra
Conselheiro Relator

Fui presente:

Marcelo de Oliveira Sampaio
Representante da PGE na Primeira Câmara

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PORTARIA/SES/MA Nº 688, DE 08 DE JULHO DE 2021.

Designar servidores para as funções 
de Gestor, Suplente de Gestor, Fiscal 
e Suplente de Fiscal do Contrato nº 
200/2021, firmado entre o Estado do Ma-
ranhão, através da Secretaria de Estado 
da Saúde, e a empresa CALL MED CO-
MÉRCIO DE MEDICAMENTOS E 
REPRESENTAÇÕES LTDA.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de 
suas atribuições legais, que lhe confere o art. 69 da Constituição do 
Estado do Maranhão.

Considerando a prerrogativa da Administração Pública em 
fiscalizar a execução dos contratos por ela firmados, consoante dispõe 
o inciso III do artigo 58, c/cart. 67, ambos da Lei Federal 8.666/93 e, 
considerando ainda, a gestão compartilhada dos contratos públicos;

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor Sandro César Feitosa Mon-
teiro, ID nº 00306628-01, CPF n° 530.937.473-68, Gestor de Insu-
mos Estratégicos, para exercer a função de Gestor do Contrato nº 
200/2021, firmado entre o Estado do Maranhão, através da Secretaria 
de Estado da Saúde, e a empresa CALL MED COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Parágrafo único. Designar a servidora Vivian Magalhaes 
Frota Mont’Alverne, ID nº 00871905-00, CPF n° 047.180.713-30, 
Auxiliar Técnico II, para atuar como Suplente do Gestor do Contrato 
nº 200/2021, em conjunto ou separadamente, nos casos de eventuais 
impedimentos, nos termos da Portaria nº 103, de 14 de abril de 2016.

Art. 2º Designar a servidora Maristela Santos Silva, ID 
nº 314548-00, Especialista em Saúde, CPF n° 427.988.503-63, para 
atuar como Fiscal, do Contrato nº 200/2021.

Parágrafo único. Designar os servidores, Haroldo César 
da Silva Rodrigues, ID nº 305195-00, CPF n° 198.009.243-53, Au-
xiliar Administrativo; Júlio César Figueiredo Costa, ID nº 306458-
00, CPF n° 251.507.153-87,  Agente de Saúde Pública; Dulceli Mar-
tins de Carvalho, ID n° 303090-00, Auxiliar de Enfermagem, CPF 
n° 269.260.673-68 e Raimundo Nonato M. Silva, ID n° 301002-00, 
Auxiliar de Serviços, CPF n° 076.470.693-49, para atuarem como 
Suplentes da Fiscal do Contrato nº 200/2021, em conjunto ou se-
paradamente, nos casos de eventuais impedimentos, nos termos da 
Portaria nº 103, de 14 de abril de 2016.

Art. 3º As atividades desenvolvidas pelo Gestor e sua su-
plente, bem como pelos Fiscais do Contrato nº 200/2021, devem 
estar pautadas nos dispositivos da Portaria nº 103 de 14 de abril de 
2016, que regulamenta estas funções e identifica suas atribuições, a 
fim de promover o acompanhamento, controle e fiscalização dos contratos 
administrativos celebrados no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde;

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

Aline Ribeiro Duailibe Barros
Secretária Adjunta de Finanças/SES

(Portaria/SES/MA Nº 880 de 11 de dezembro de 2017 
- Ato por delegação de competência)

PORTARIA/SES/MA Nº 689, DE 08 DE JULHO DE 2021.

DESIGNAR servidores para as funções 
de Gestor, Suplente de Gestor, Fiscal 
e Suplente de Fiscal do Contrato nº 
214/2021/SES, firmado entre o Estado 
do Maranhão, através da Secretaria de 
Estado da Saúde, e a empresa E. DAN-
TAS BRANDÃO – DISTRIMÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de 
suas atribuições legais, que lhe confere o art. 69 da Constituição do 
Estado do Maranhão.

Considerando a prerrogativa da Administração Pública em 
fiscalizar a execução dos contratos por ela firmados, consoante dispõe 
o inciso III do artigo 58, c/c o art. 67, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 
e, considerando ainda, a gestão compartilhada dos contratos públicos;

RESOLVE

Art. 1º. Designar a servidora Raimunda Moura Cardoso 
Costa, matricula nº 00865021-00, CPF:229.055.103-15, para exercer 
a função de Gestor do Contrato nº 214/2021/SES, firmado entre o 
Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Saúde, e a 
empresa E. DANTAS BRANDÃO – DISTRIMÓVEIS E EQUIPA-
MENTOS LTDA.

Parágrafo Único. Designar a servidora Maria Ruth Miran-
da K. Bacelar, auxiliar técnica, ID nº 878803-00, CPF: 017.057.023-
17, para atuar como Suplente de Gestor do Contrato nº 214/2021/
SES, em conjunto ou separadamente, nos casos de eventuais impedi-
mentos, nos termos da Portaria nº 103 de 14 de abril de 2016.
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Art. 2º. Designar a servidora Maysa Gomes Mendes Brito, 
auxiliar técnico, ID nº 00881989-00, CPF: 054.038.113-62, para atu-
ar como Fiscal do Contrato nº 214/2021/SES.

Parágrafo Único. Designar a servidora Myllena Carvalho 
Veras, assessora, matricula nº 878754-00, CPF: 023.240.283-36, para 
atuar como Suplente de Fiscal do Contrato nº 214/2021/SES, em 
conjunto ou separadamente, nos casos de eventuais impedimentos, 
nos termos da Portaria nº 103 de 14 de abril de 2016.

Art. 3º. As atividades desenvolvidas pelo Gestor e seu su-
plente, bem como pelos Fiscais do Contrato nº 214/2021/SES, de-
vem estar pautadas nos dispositivos da Portaria nº 103, de 14 de abril 
de 2016, que regulamenta estas funções e identifica suas atribuições, a fim de 
promover o acompanhamento, controle e fiscalização dos contratos ad-
ministrativos celebrados no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde;

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

Aline Ribeiro Duailibe Barros
Secretária Adjunta de Finanças/SES

(Portaria/SES/MA Nº 880 de 11 de dezembro de 2017 
- Ato por delegação de competência)

PORTARIA/SES/MA Nº 690, DE 08 DE JULHO DE 2021.

Designar servidores para as funções 
de Gestor, Suplente de Gestor, Fiscal 
e Suplente de Fiscal do Contrato nº 
202/2021/SES, firmado entre o Estado do 
Maranhão, através da Secretaria de Esta-
do da Saúde, e a empresa CIENTÍFICA 
MÉDICA HOSPITALAR LTDA.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de 
suas atribuições legais, que lhe confere o art. 69 da Constituição do 
Estado do Maranhão.

Considerando a prerrogativa da Administração Pública em 
fiscalizar a execução dos contratos por ela firmados, consoante dispõe 
o inciso III do artigo 58, c/cart. 67, ambos da Lei Federal 8.666/93 e, 
considerando ainda, a gestão compartilhada dos contratos públicos;

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor Sandro César Feitosa Mon-
teiro, ID nº 00306628-02, CPF n° 530.937.473-68, Superintenden-
te da Assistência Farmacêutica, para exercer a função de Gestor do 
Contrato nº 202/2021/SES, firmado entre o Estado do Maranhão, 
através da Secretaria de Estado da Saúde, e a empresa CIENTÍFICA 
MÉDICA HOSPITALAR LTDA.

Parágrafo único. Designar a servidora Vivian Magalhaes 
Frota Mont’Alverne, ID nº 00871905-00, CPF n° 047.180.713-30, 
Auxiliar Técnico II, para atuar como Suplente do Gestor do Con-
trato nº 202/2021/SES, em conjunto ou separadamente, nos casos 
de eventuais impedimentos, nos termos da Portaria nº 103, de 14 de 
abril de 2016.

Art. 2º Designar a servidora Maristela Santos Silva, ID 
nº 314548-00, Especialista em Saúde, CPF n° 427.988.503-63, para 
atuar como Fiscal, do Contrato nº 202/2021/SES.

Parágrafo único. Designar os servidores; Haroldo César 
da Silva Rodrigues, ID nº 305195-00, CPF n° 198.009.243-53, Au-
xiliar Administrativo; Júlio César Figueiredo Costa, ID nº 306458-
00, CPF n° 251.507.153-87,  Agente de Saúde Pública; Dulceli Mar-

tins de Carvalho, ID n° 303090-00, Auxiliar de Enfermagem, CPF 
n° 269.260.673-68 e Raimundo Nonato M. Silva, ID n° 301002-00, 
Auxiliar de Serviços, CPF n° 076.470.693-49, para atuarem como 
Suplentes da Fiscal do Contrato nº 202/2021/SES, em conjunto ou 
separadamente, nos casos de eventuais impedimentos, nos termos da 
Portaria nº 103, de 14 de abril de 2016.

Art. 3º As atividades desenvolvidas pelo Gestor e sua su-
plente, bem como pelos Fiscais do Contrato nº 202/2021/SES, de-
vem estar pautadas nos dispositivos da Portaria nº 103 de 14 de abril de 
2016, que regulamenta estas funções e identifica suas atribuições, a fim 
de promover o acompanhamento, controle e fiscalização dos contratos ad-
ministrativos celebrados no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde;

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Aline Ribeiro Duailibe Barros
Secretária Adjunta de Finanças/SES

(Portaria/SES/MA Nº 880 de 11 de dezembro de 2017
 - Ato por delegação de competência)

PORTARIA/SES/MA Nº 691, DE 08 DE JULHO DE 2021.

Designar servidores para as funções de 
Gestor, Suplente de Gestor, Fiscal e Suplente 
de Fiscal do Contrato nº 203/ 2021/SES, 
firmado entre o Estado do Maranhão, 
através da Secretaria de Estado da Saúde, 
e a empresa TECHPHARMA HOSPITA-
LAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO EIRELI.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de 
suas atribuições legais, que lhe confere o art. 69 da Constituição do 
Estado do Maranhão.

Considerando a prerrogativa da Administração Pública em 
fiscalizar a execução dos contratos por ela firmados, consoante dispõe 
o inciso III do artigo 58, c/cart. 67, ambos da Lei Federal 8.666/93 e, 
considerando ainda, a gestão compartilhada dos contratos públicos;

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor Sandro César Feitosa Mon-
teiro, ID nº 00306628-02, CPF n° 530.937.473-68, Superintenden-
te da Assistência Farmacêutica, para exercer a função de Gestor do 
Contrato nº 203/2021/SES, firmado entre o Estado do Maranhão, 
através da Secretaria de Estado da Saúde, e a empresa TECHPHAR-
MA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO EIRELI.

Parágrafo único. Designar a servidora Vivian Magalhaes 
Frota Mont’Alverne, ID nº 00871905-00, CPF n° 047.180.713-30, 
Auxiliar Técnico II, para atuar como Suplente do Gestor do Con-
trato nº 203/2021/SES, em conjunto ou separadamente, nos casos 
de eventuais impedimentos, nos termos da Portaria nº 103, de 14 de 
abril de 2016.

Art. 2º Designar a servidora Maristela Santos Silva, ID 
nº 314548-00, Especialista em Saúde, CPF n° 427.988.503-63, para 
atuar como Fiscal, do Contrato nº 203/2021/SES.

Parágrafo único. Designar os servidores; Haroldo César 
da Silva Rodrigues, ID nº 305195-00, CPF n° 198.009.243-53, Au-
xiliar Administrativo; Júlio César Figueiredo Costa, ID nº 306458-
00, CPF n° 251.507.153-87,  Agente de Saúde Pública; Dulceli Mar-
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tins de Carvalho, ID n° 303090-00, Auxiliar de Enfermagem, CPF 
n° 269.260.673-68 e Raimundo Nonato M. Silva, ID n° 301002-00, 
Auxiliar de Serviços, CPF n° 076.470.693-49, para atuarem como 
Suplentes da Fiscal do Contrato nº 203/2021/SES, em conjunto ou 
separadamente, nos casos de eventuais impedimentos, nos termos da 
Portaria nº 103, de 14 de abril de 2016.

Art. 3º As atividades desenvolvidas pelo Gestor e sua suplente, 
bem como pelos Fiscais do Contrato nº 203/2021/SES, devem estar 
pautadas nos dispositivos da Portaria nº 103 de 14 de abril de 2016, 
que regulamenta estas funções e identifica suas atribuições, a fim de 
promover o acompanhamento, controle e fiscalização dos contratos 
administrativos celebrados no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde;

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

Aline Ribeiro Duailibe Barros
Secretária Adjunta de Finanças/SES

(Portaria/SES/MA Nº 880 de 11 de dezembro de 2017
 - Ato por delegação de competência)

PORTARIA/SES/MA Nº 692, DE 08 DE JULHO DE 2021.

Designar servidores para as funções de 
Gestor, Suplente de Gestor, Fiscal e Su-
plente de Fiscal do Contrato nº 204/ 
2021/SES, firmado entre o Estado do Mara-
nhão, através da Secretaria de Estado da Saú-
de, e a empresa ALVIVERE SOLUÇÕES 
FARMACÊUTICAS LTDA.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de 
suas atribuições legais, que lhe confere o art. 69 da Constituição do 
Estado do Maranhão.

Considerando a prerrogativa da Administração Pública em 
fiscalizar a execução dos contratos por ela firmados, consoante dispõe 
o inciso III do artigo 58, c/cart. 67, ambos da Lei Federal 8.666/93 e, 
considerando ainda, a gestão compartilhada dos contratos públicos;

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor Sandro César Feitosa Mon-
teiro, ID nº 00306628-02, CPF n° 530.937.473-68, Superintenden-
te da Assistência Farmacêutica, para exercer a função de Gestor do 
Contrato nº 204/2021/SES, firmado entre o Estado do Maranhão, 
através da Secretaria de Estado da Saúde, e a empresa ALVIVERE 
SOLUÇÕES FARMACÊUTICAS LTDA.

Parágrafo único. Designar a servidora Vivian Magalhaes 
Frota Mont’Alverne, ID nº 00871905-00, CPF n° 047.180.713-30, 
Auxiliar Técnico II, para atuar como Suplente do Gestor do Con-
trato nº 204/2021/SES, em conjunto ou separadamente, nos casos 
de eventuais impedimentos, nos termos da Portaria nº 103, de 14 de 
abril de 2016.

Art. 2º Designar a servidora Maristela Santos Silva, ID 
nº 314548-00, Especialista em Saúde, CPF n° 427.988.503-63, para 
atuar como Fiscal, do Contrato nº 204/2021/SES.

Parágrafo único. Designar os servidores; Haroldo César 
da Silva Rodrigues, ID nº 305195-00, CPF n° 198.009.243-53, Au-
xiliar Administrativo; Júlio César Figueiredo Costa, ID nº 306458-
00, CPF n° 251.507.153-87,  Agente de Saúde Pública; Dulceli Mar-
tins de Carvalho, ID n° 303090-00, Auxiliar de Enfermagem, CPF 
n° 269.260.673-68 e Raimundo Nonato M. Silva, ID n° 301002-00, 

Auxiliar de Serviços, CPF n° 076.470.693-49, para atuarem como 
Suplentes da Fiscal do Contrato nº 204/2021/SES, em conjunto ou 
separadamente, nos casos de eventuais impedimentos, nos termos da 
Portaria nº 103, de 14 de abril de 2016.

Art. 3º As atividades desenvolvidas pelo Gestor e sua suplente, 
bem como pelos Fiscais do Contrato nº 204/2021/SES, devem estar 
pautadas nos dispositivos da Portaria nº 103 de 14 de abril de 2016, 
que regulamenta estas funções e identifica suas atribuições, a fim de 
promover o acompanhamento, controle e fiscalização dos contratos 
administrativos celebrados no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde;

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

Aline Ribeiro Duailibe Barros
Secretária Adjunta de Finanças/SES

(Portaria/SES/MA Nº 880 de 11 de dezembro de 2017 
- Ato por delegação de competência)

PORTARIA/SES/MA Nº 693, DE 08 DE JULHO DE 2021.

Designar servidores para as funções de 
Gestor, Suplente de Gestor, Fiscal e Suplente 
de Fiscal do Contrato nº 205/ 2021/SES, 
firmado entre o Estado do Maranhão, atra-
vés da Secretaria de Estado da Saúde, e a 
empresa MEDFARMA COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de 
suas atribuições legais, que lhe confere o art. 69 da Constituição do 
Estado do Maranhão.

Considerando a prerrogativa da Administração Pública em 
fiscalizar a execução dos contratos por ela firmados, consoante dispõe 
o inciso III do artigo 58, c/cart. 67, ambos da Lei Federal 8.666/93 e, 
considerando ainda, a gestão compartilhada dos contratos públicos;

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor Sandro César Feitosa Mon-
teiro, ID nº 00306628-02, CPF n° 530.937.473-68, Superintenden-
te da Assistência Farmacêutica, para exercer a função de Gestor do 
Contrato nº 205/2021/SES, firmado entre o Estado do Maranhão, 
através da Secretaria de Estado da Saúde, e a empresa MEDFARMA 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS HOSPITALARES EIRELI.

Parágrafo único. Designar a servidora Vivian Magalhaes 
Frota Mont’Alverne, ID nº 00871905-00, CPF n° 047.180.713-30, 
Auxiliar Técnico II, para atuar como Suplente do Gestor do Con-
trato nº 205/2021/SES, em conjunto ou separadamente, nos casos 
de eventuais impedimentos, nos termos da Portaria nº 103, de 14 de 
abril de 2016.

Art. 2º Designar a servidora Maristela Santos Silva, ID 
nº 314548-00, Especialista em Saúde, CPF n° 427.988.503-63, para 
atuar como Fiscal, do Contrato nº 205/2021/SES.

Parágrafo único. Designar os servidores; Haroldo César 
da Silva Rodrigues, ID nº 305195-00, CPF n° 198.009.243-53, Au-
xiliar Administrativo; Júlio César Figueiredo Costa, ID nº 306458-
00, CPF n° 251.507.153-87,  Agente de Saúde Pública; Dulceli Mar-
tins de Carvalho, ID n° 303090-00, Auxiliar de Enfermagem, CPF 
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n° 269.260.673-68 e Raimundo Nonato M. Silva, ID n° 301002-00, 
Auxiliar de Serviços, CPF n° 076.470.693-49, para atuarem como 
Suplentes da Fiscal do Contrato nº 205/2021/SES, em conjunto ou 
separadamente, nos casos de eventuais impedimentos, nos termos da 
Portaria nº 103, de 14 de abril de 2016.

Art. 3º As atividades desenvolvidas pelo Gestor e sua su-
plente, bem como pelos Fiscais do Contrato nº 205/2021/SES, de-
vem estar pautadas nos dispositivos da Portaria nº 103 de 14 de abril 
de 2016, que regulamenta estas funções e identifica suas atribuições, a fim 
de promover o acompanhamento, controle e fiscalização dos contratos ad-
ministrativos celebrados no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde;

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Aline Ribeiro Duailibe Barros
Secretária Adjunta de Finanças/SES

(Portaria/SES/MA Nº 880 de 11 de dezembro de 2017
 - Ato por delegação de competência)

PORTARIA/SES/MA Nº 694, DE 08 DE JULHO DE 2021.

Designar servidores para as funções de 
Gestor, Suplente de Gestor, Fiscal e Suplen-
te de Fiscal do Contrato nº 212/ 2021/ 
SES, firmado entre o Estado do Maranhão, 
através da Secretaria de Estado da Saúde, e 
a empresa UNI HOSPITALAR LTDA.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de 
suas atribuições legais, que lhe confere o art. 69 da Constituição do 
Estado do Maranhão.

Considerando a prerrogativa da Administração Pública em 
fiscalizar a execução dos contratos por ela firmados, consoante dispõe 
o inciso III do artigo 58, c/cart. 67, ambos da Lei Federal 8.666/93 e, 
considerando ainda, a gestão compartilhada dos contratos públicos;

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor Sandro César Feitosa Montei-
ro, ID nº 00306628-02, CPF n° 530.937.473-68, Superintendente da As-
sistência Farmacêutica, para exercer a função de Gestor do Contrato nº 
212/2021/SES, firmado entre o Estado do Maranhão, através da Secre-
taria de Estado da Saúde, e a empresa UNI HOSPITALAR LTDA.

Parágrafo único. Designar a servidora Vivian Magalhaes 
Frota Mont’Alverne, ID nº 00871905-00, CPF n° 047.180.713-30, 
Auxiliar Técnico II, para atuar como Suplente do Gestor do Con-
trato nº 212/2021/SES, em conjunto ou separadamente, nos casos 
de eventuais impedimentos, nos termos da Portaria nº 103, de 14 de 
abril de 2016.

Art. 2º Designar a servidora Maristela Santos Silva, ID 
nº 314548-00, Especialista em Saúde, CPF n° 427.988.503-63, para 
atuar como Fiscal, do Contrato nº 212/2021/SES.

Parágrafo único. Designar os servidores; Haroldo César 
da Silva Rodrigues, ID nº 305195-00, CPF n° 198.009.243-53, Au-
xiliar Administrativo; Júlio César Figueiredo Costa, ID nº 306458-
00, CPF n° 251.507.153-87,  Agente de Saúde Pública; Dulceli Mar-
tins de Carvalho, ID n° 303090-00, Auxiliar de Enfermagem, CPF 

n° 269.260.673-68 e Raimundo Nonato M. Silva, ID n° 301002-00, 
Auxiliar de Serviços, CPF n° 076.470.693-49, para atuarem como 
Suplentes da Fiscal do Contrato nº 212/2021/SES, em conjunto ou 
separadamente, nos casos de eventuais impedimentos, nos termos da 
Portaria nº 103, de 14 de abril de 2016.

Art. 3º As atividades desenvolvidas pelo Gestor e sua suplente, 
bem como pelos Fiscais do Contrato nº 212/2021/SES, devem estar 
pautadas nos dispositivos da Portaria nº 103 de 14 de abril de 2016, 
que regulamenta estas funções e identifica suas atribuições, a fim de 
promover o acompanhamento, controle e fiscalização dos contratos 
administrativos celebrados no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde;

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

Aline Ribeiro Duailibe Barros
Secretária Adjunta de Finanças/SES

(Portaria/SES/MA Nº 880 de 11 de dezembro de 2017 
- Ato por delegação de competência)

PORTARIA/SES/MA Nº 695, DE 08 DE JULHO DE 2021.

Designar servidores para as funções de 
Gestor, Suplente de Gestor, Fiscal e Su-
plente de Fiscal do Contrato nº 213/ 
2021/SES, firmado entre o Estado do Ma-
ranhão, através da Secretaria de Estado da Saú-
de, e a empresa DISTRIMED COMÉR-
CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de 
suas atribuições legais, que lhe confere o art. 69 da Constituição do 
Estado do Maranhão.

Considerando a prerrogativa da Administração Pública em 
fiscalizar a execução dos contratos por ela firmados, consoante dispõe 
o inciso III do artigo 58, c/cart. 67, ambos da Lei Federal 8.666/93 e, 
considerando ainda, a gestão compartilhada dos contratos públicos;

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor Sandro César Feitosa Mon-
teiro, ID nº 00306628-02, CPF n° 530.937.473-68, Superintenden-
te da Assistência Farmacêutica, para exercer a função de Gestor do 
Contrato nº 213/2021/SES, firmado entre o Estado do Maranhão, 
através da Secretaria de Estado da Saúde, e a empresa DISTRIMED 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Parágrafo único. Designar a servidora Vivian Magalhaes 
Frota Mont’Alverne, ID nº 00871905-00, CPF n° 047.180.713-30, 
Auxiliar Técnico II, para atuar como Suplente do Gestor do Con-
trato nº 213/2021/SES, em conjunto ou separadamente, nos casos 
de eventuais impedimentos, nos termos da Portaria nº 103, de 14 de 
abril de 2016.

Art. 2º Designar a servidora Maristela Santos Silva, ID 
nº 314548-00, Especialista em Saúde, CPF n° 427.988.503-63, para 
atuar como Fiscal, do Contrato nº 213/2021/SES.

Parágrafo único. Designar os servidores; Haroldo César 
da Silva Rodrigues, ID nº 305195-00, CPF n° 198.009.243-53, Au-
xiliar Administrativo; Júlio César Figueiredo Costa, ID nº 306458-
00, CPF n° 251.507.153-87,  Agente de Saúde Pública; Dulceli Mar-
tins de Carvalho, ID n° 303090-00, Auxiliar de Enfermagem, CPF 
n° 269.260.673-68 e Raimundo Nonato M. Silva, ID n° 301002-00, 
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Auxiliar de Serviços, CPF n° 076.470.693-49, para atuarem como 
Suplentes da Fiscal do Contrato nº 213/2021/SES, em conjunto ou 
separadamente, nos casos de eventuais impedimentos, nos termos da 
Portaria nº 103, de 14 de abril de 2016.

Art. 3º As atividades desenvolvidas pelo Gestor e sua suplente, 
bem como pelos Fiscais do Contrato nº 213/2021/SES, devem estar 
pautadas nos dispositivos da Portaria nº 103 de 14 de abril de 2016, 
que regulamenta estas funções e identifica suas atribuições, a fim de 
promover o acompanhamento, controle e fiscalização dos contratos 
administrativos celebrados no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde;

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

Aline Ribeiro Duailibe Barros
Secretária Adjunta de Finanças/SES

(Portaria/SES/MA Nº 880 de 11 de dezembro de 2017
 - Ato por delegação de competência)

PORTARIA/SES/MA Nº 726, DE 13 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre o programa de estágio cur-
ricular (obrigatório) no âmbito da Secre-
taria de Estado da Saúde do Estado do 
Maranhão.

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 a missão institucional da Secretaria de Esta-
do da Saúde no tocante ao desenvolvimento científico, tecnológico e 
na ordenação da formação do capital humano para a saúde e demais 
áreas de conhecimento;

Considerando a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, 
que dispõe sobre o estágio de estudantes e dá outras providências;

Considerando a necessidade de normatizar as relações que 
se estabelecem em torno da concessão dos campos para estágios e 
prática na rede assistencial da Secretaria de Estado de Saúde, por 
meio do Termo de Convênio, 

RESOLVE

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 1º  Esta Portaria tem por escopo fixar normas para con-
cessão de campo de atuação para prática de estágios obrigatórios nas 
Unidades Administrativas e Unidades de Saúde vinculadas à Secretaria 
de Estado da Saúde do Maranhão - SES/MA.

§1º O instrumento de formalização para a concessão do es-
tágio curricular obrigatório entre Secretaria de Estado da Saúde e as 
Instituições de Ensino Superior – IES (públicas ou privadas), deverá 
ser realizada por meio de Convênio, definindo as atribuições e res-
ponsabilidades dos partícipes, estagiários e preceptores.

§2º A Instituição de Ensino Superior - IES, interessada de-
verá protocolar junto à Coordenação de Estágio da Escola de Saúde 
Pública/SES/MA, por meio de ofício endereçado ao Secretário de 
Estado da Saúde, a solicitação para concessão de estágio curricular 
obrigatório, especificando os cursos e demais áreas técnicas de seu 
interesse, juntamente com toda documentação devida.

§3º  É de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde 
do Maranhão, por meio da Escola de Saúde Pública/ESP, indicar a 
distribuição e o número de vagas existentes nos campos de estágios.

§4º  Os estágios de que trata esta Portaria são relativos aos 
ensinos técnicos, de graduação, para estudantes egressos de institui-
ções de ensino públicas e privadas, reconhecidas e aprovadas pelo 
Ministério da Educação - MEC.

§5º  O Convênio deverá ser assinado pelo Secretário de Es-
tado da Saúde e pelo responsável pela Instituição de Ensino, e publi-
cado no Diário Oficial do Estado até o 5º dia útil do mês seguinte ao 
da sua assinatura.  

Art. 2º  Para os fins do disposto nesta Portaria, considera-se:

I - estágio: ato educativo escolar supervisionado, desenvol-
vido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho 
produtivo de educandos que estejam matriculados e com frequência 
regular em instituições de educação superior, de educação profissional e 
de ensino médio;

II - estágio obrigatório: aquele definido como tal no projeto 
do curso, cuja carga horária seja requisito para aprovação e obtenção 
de diploma;

III - professor orientador (preceptor): aquele que pertence 
à Instituição de Ensino e que deve acompanhar em tempo integral os 
estagiários do seu grupo no campo de estágio, do início ao término 
da carga horária;

IV - supervisor de estágio: servidor do quadro de pessoal 
da SES/MA, responsável pela identificação e acompanhamento dos 
campos de estágios, além da fiscalização das atividades desenvolvidas 
por estagiários e preceptores;

V - contrapartida:  Fornecimento de itens de materiais, in-
sumos ou serviços pela IES, destinadas à melhoria da prestação de 
serviço no campo de estágio ou aplicadas para a implementação de 
projetos estratégicos na área de educação permanente da Secretaria 
de Estado da Saúde coordenados pela Escola de Saúde Pública.

Art. 3º O estágio curricular obrigatório não será remune-
rado e não implica vínculo empregatício de qualquer natureza entre 
a Secretaria de Estado da Saúde/Unidade e os alunos, estagiários, 
ou aos professores/preceptores indicados pela Instituição de Ensino, 
para todos os efeitos legais.

Art. 4º A jornada de atividade em estágio será definida no 
plano de trabalho, observando o disposto na Lei nº 11.788/2008.

Art. 5º O custo com alimentação durante o horário dos 
estágios não será de responsabilidade das unidades da Secretaria de 
Estado da Saúde. 

Art. 6º Os alunos das instituições de ensino parceiras deverão 
obedecer as normas de biossegurança estabelecidas pela Secretaria de 
Estado da Saúde, apresentando-se no local de estágio adequadamente 
uniformizados e portando crachá, de forma que sejam identificados.  

Art. 7º cabe às instituições de ensino a celebração de termo 
de compromisso de estágio com cada um dos estudantes.

Art. 8º  Todo estagiário em permanência no campo de es-
tágio obrigatório deverá estar acompanhado continuamente pelo pro-
fessor orientador (preceptor), vinculado à instituição de ensino.
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§1º  Para a melhor aprendizagem do estagiário e o não com-
prometimento do funcionamento da unidade (campo de estágio), cada 
professor orientador (preceptor) indicado pela instituição de ensino 
deverá supervisionar, no máximo, 06 (seis) alunos simultaneamente.

§2º  Caso o professor orientador (preceptor) seja profissio-
nal/servidor do quadro da secretaria de estado da saúde, o grupo de 
alunos deverá ser reduzido para 03 (três), se o profissional/servidor 
estiver exercendo a atividade de Preceptor no seu horário de trabalho.

§3º  As atividades descritas neste artigo serão fiscalizadas 
por um supervisor de estágio, que será designado pela Escola de Saú-
de Pública/MA.

CAPÍTULO II
 Das Obrigações dos Partícipes

Art. 9º  Compete à Secretaria de Estado da Saúde por inter-
médio da Escola de Saúde Pública - ESP/SES:

I - receber, analisar e autorizar as solicitações de campos 
de estágios obrigatórios formuladas pelas Instituições de Ensino, às 
quais serão processadas pela ordem de entrega;

II - coordenar e monitorar o desenvolvimento dos estágios 
obrigatórios ofertados pela SES/MA; 

III -  emitir Parecer Técnico aprovando o Plano de Trabalho 
e/ou Plano de Ensino para concessão de estágio obrigatório;

IV - indicar o supervisor de estágio; 

V - fiscalizar o cumprimento da contrapartida definida no 
plano de trabalho;

VI - supervisionar o cumprimento das determinações desta 
Portaria.

Parágrafo único. Compete ao Diretor/Gestor da unidade 
(campo de estágio) cumprir e fazer cumprir o que rege esta Portaria.

Art. 10.  Compete às instituições de ensino, públicas ou 
privadas:

- garantir a presença diária do professor orientador (pre-
ceptor) indicado para cada grupo de alunos, nos turnos e horários 
respectivos, para o acompanhamento das atividades realizadas 
pelos estagiários;

- cumprir a contrapartida pactuada, conforme disposto nos 
respectivos Planos de Trabalho estabelecidos por semestre letivo;

III - apresentar junto ao termo de compromisso de estágio, 
devidamente assinado pelas partes e seus representantes legais, a rela-
ção nominal dos estagiários e o número da apólice de seguro em 3 (três) vias, 
antes do início do estágio, sob pena de inviabilizar o inicío do estágio;

IV - compatibilizar o horário de estágio com o horário de 
funcionamento das unidades administrativas e unidades de saúde da 
Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão - SES/MA;

V - providenciar a identificação do estagiário e preceptores, 
por meio de crachá;

VI - zelar pela observância dos alunos quanto às normas in-
ternas das unidades da SES/MA, relativas à disciplina, segurança do 
trabalho e biossegurança;

VII - orientar os estagiários para que tenham sua conduta 
pautada nos termos do que dispõe o Código de Ética Profissional;

VIII - ofertar às unidades da Secretaria de Estado da Saúde 
os materiais de proteção individual dos estagiários e preceptores, que se-
rão utilizados na execução das atividades práticas, quando for o caso.

CAPÍTULO III
Da Contrapartida

Art. 11.  As instituições de ensino viabilizarão semestral-
mente as contrapartidas decorrente da execução do convênio, até o 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias do início do semestre letivo vigente, 
nas unidades.

§1º As instituições privadas de ensino deverão fornecer um 
ou mais itens, de acordo com o disposto no convênio e proporcio-
nalmente aos alunos atendidos, conforme apresentados no plano de 
trabalho e de acordo com a indicação oriunda da Secretaria de Estado 
da Saúde, sem que haja para tal o repasse de recursos financeiros 
entre as partes:

I - materiais de consumo, assim entendidos os bens móveis, 
tais como: materiais de escritório, materiais hospitalares, materiais 
de caráter didático, lúdico ou cultural relacionados as atividades do 
campo de estágio e aulas práticas;

II - materiais permanentes, assim entendidos aqueles que, 
em razão de seu uso corrente, não perdem a sua identidade física, e 
ou tenham uma durabilidade superior a dois anos, que deverão ser 
alocados nas Unidades onde serão realizadas as atividades de estágio 
e aulas práticas e/ou na Escola de Saúde Pública. Os materiais deve-
rão ser entregues acompanhados das respectivas notas fiscais e termo 
de doação para fins de tombamento junto ao patrimônio da SES/MA;

III - adequações na estrutura física (serviços de manutenção 
predial e/ou reforma) das Unidades concedentes de campo de estágio 
e aulas práticas para melhoria do ambiente de trabalho dos servidores, bem 
como nos setores responsáveis pela implementação de projetos estra-
tégicos na área de educação permanente da Secretaria de Estado da Saúde.

§2º As instituições públicas de ensino deverão fornecer um 
ou mais itens, de acordo com o disposto no convênio e proporcio-
nalmente aos alunos atendidos, conforme apresentados no plano de 
trabalho e de acordo com a indicação oriunda da Secretaria de Estado 
da Saúde, sem que haja para tal o repasse de recursos financeiros 
entre as partes:

I - cursos de qualificação para servidores da Secretaria de 
Estado da Saúde, de acordo com os princípios norteadores da Política 
de Educação Permanente em Saúde;

II - assessoria técnica e/ou consultoria para elaboração 
de projetos relacionados com a prestação de serviços de saúde e 
produção científica;

III - uso de salas e auditórios para eventos destinados aos 
servidores da Secretaria de Estado da Saúde.

Parágrafo único. As contrapartidas pactuadas deverão ser 
discriminadas nos respectivos planos de trabalho, de acordo com os 
critérios estabelecidos neste instrumento.
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Art. 12. A contrapartida das Instituições de Ensino referente 
à utilização dos campos de estágio, será dimensionada considerando o 
número de alunos e a quantidade de horas de estágio, multiplicado pelo valor 
de referência estabelecido nesta portaria, conforme cálculos abaixo: 

NA x CHI = CHT, onde:
NA = número de alunos
CHI = carga horária individual CHT = carga horária total
Parágrafo único. A CHT final será multiplicada, pelos se-

guintes valores:

I- para curso técnico: R$ 1,10 por hora de estágio;

II - para curso de graduação de nível superior, exceto medi-
cina: R$ 2,20 por hora de estágio; 

III - para os cursos de graduação em medicina e de pós-gra-
duação:R$ 3,30 por hora de estágio.

Art. 13. A entrega da contrapartida deverá ser cumprida, in-
tegralmente, no prazo estabelecido, após o recebimento do ofício emitido 
pela ESP/MA contendo os valores convertidos em bens e serviços.

Parágrafo único. O cumprimento integral da contrapartida 
pactuada pela Instituição de Ensino será utilizado como um dos critérios 
de avaliação para renovação de Convênio de Estágio.

CAPÍTULO IV
Do Convênio de Estágio 

Art. 14. Para a celebração do convênio de estágio, a ins-
tituição de ensino superior interessada deverá instruir sua proposta 
com os seguintes documentos:

I - ofício dirigido ao Secretário de Estado da Saúde, solici-
tando autorização para celebração do convênio;

II - comprovante de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 
CNPJ da Instituição de Ensino;

III - atos constitutivos da entidade (estatuto, contrato social 
e/ou regimento interno, se houver);  

IV - portaria de nomeação/designação do representante legal 
ou ata da assembleia que elegeu a última diretoria, se houver;

V - documentos pessoais do representante legal (RG e CPF) 
autenticados; 

VI - comprovação da regularidade fiscal federal (Certidão 
de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas);

VII - apólice de seguro de vida e acidentes pessoais contra-
tada pela instituição de ensino para os estagiários;

VIII - alvará de licença e funcionamento da instituição de 
ensino vigente;

IX - plano de trabalho com a individualização dos campos 
de estágio, cronograma de atividades, carga horária, instrumentos de 
avaliação e o nome completo dos professores orientadores (preceptores), 
observado o modelo constante do ANEXO II;

X - minutas do plano de estágio e termo de compromisso 
de estágio;

XI - minuta do convênio de estágio, conforme modelo, 
ANEXO I, desta Portaria.

Parágrafo único As despesas decorrentes do seguro contra 
acidentes pessoais são de responsabilidade da instituição de ensino, 
consoante o disposto no parágrao único da Lei nº 11.788/2008, de-
vendo ser apresentado à Secretaria de Estado da Saúde a relação dos 
alunos segurados, o turno de estágio e a vigência do seguro, sendo 
impedido de participar do estágio qualquer aluno não segurado ou 
com apólice vencida. 

   
Art. 15. A inobservância das obrigações pelas partes po-

derá ensejar advertência, suspensão ou rescisão do convênio, sem 
prejuízo de medidas administrativas e/ou judiciais a serem adotadas 
pelo estado.

CAPÍTULO VI
Disposições Finais

Art. 16.  O estagiário de nível superior deverá observar a 
legislação que regulamenta o exercício da profissão para a qual está 
se formando, as normas exaradas pelos respectivos conselhos profis-
sionais, bem como as normas de ética, hierarquia, disciplina e sigilo dos órgãos 
em que esteja atuando, além das disposições da Lei Federal nº 11.788, 
de 25 de setembro de 2008.

§1º  É vedado às unidades de saúde do Estado do Maranhão 
firmar convênio e liberar estágio, aula prática ou pesquisa diretamen-
te com as instituições de ensino e/ou alunos, a qualquer título e por 
qualquer período, sob pena de responsabilização administrativa de 
seus autores e a decretação imediata da nulidade do ato.

§2º  A instituição de ensino responderá pela reparação de 
danos materiais causados às Unidades de Saúde ou a terceiros, decorrentes 
de atos praticados por seus estagiários, no âmbito desta SES/MA.

§3º  Em caso de acidente no local de estágio, o estagiário 
deverá ter assistência imediata (primeiros socorros) na unidade de 
saúde/campo de estágio ou, na sua impossibilidade, deverá ser en-
caminhado a um serviço de atendimento especializado, devendo a 
instituição de ensino adotar todas as providências necessárias ao pleno 
atendimento do estagiário, segundo instruções contidas no certificado 
de seguro e normas técnicas vigentes.

Art. 17. Os processos para celebração/renovação de convê-
nio para concessão de estágio obrigatório já em curso na Secretaria 
de Estado da Saúde deverão ser adequados aos termos desta Portaria, 
no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data de publicação, 
para fins de prosseguimento. 

Parágrafo único. Não cumprido o prazo acima assinalado, o 
pedido de estágio será automaticamente arquivado, devendo a instituição 
de ensino interessada protocolar nova solicitação de convênio perante 
a  Secretaria de Estado da Saúde/SES, caso permaneça o interesse.

Art. 18.  Fica revogada a Portaria/SES/MA nº 713, de 02 de 
Dezembro de 2019, e as demais disposições em contrário.

Art. 19.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA
Secretário de Estado da Saúde
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ANEXO I
MINUTA DE CONVÊNIO DE ESTÁGIO

CONVÊNIO Nº /SES/MA
PROCESSO Nº /

CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO 
DO MARANHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE - MA, e.

Pelo presente instrumento particular de Convênio, de 
um lado o ESTADO DO MARANHÃO, por meio da SECRE-
TARIA DE ESTADO DA SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
02.973.240/0001-06, com sede na Avenida Carlos Cunha, s/nº, Ca-
lhau, nesta Cidade, Brasil, doravante denominada CONCEDENTE, 
neste ato, representada pelo seu Secretário, Sr. Carlos Eduardo de Oli-
veira Lula, brasileiro, casado, advogado, portador do RG.68312297-
5, inscrito no CPF sob o número 912886063-20, residente e domici-
liado nesta cidade, e o (a) XXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXX, 
com sede no (a), XXX., doravante denominada CONVENENTE, 
neste ato representado (a) pelo XXX, nacionalidade, estado civil, 
profissão, inscrita no CPF sob o nº XXX, RG nº XXX, residente e 
domiciliado no(a) XXX, Bairro: XXX - CEP: XXX - XXX., cujos 
interesses sejam comuns e coincidentes, resolvem celebrar o presente 
Convênio, sujeitando-se os partícipes, no que couber, aos termos das 
disposições da Lei n° 11.788/2008 e da Portaria nº XXX/2021/SES/
MA, em vista do que consta no Processo Administrativo nº XXX, 
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a concessão de estágio curricular obrigatório aos alunos 
regularmente matriculados e com frequência nos Cursos de Gradu-
ação em XXXXX, podendo ser nas áreas de: MEDICINA, ENFER-
MAGEM, FARMÁCIA, ODONTOLOGIA, BIOMEDICINA, FI-
SIOTERAPIA, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA, ADMINISTRAÇÃO, 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS, DIREITO, ENGENHARIA CIVIL, EN-
GENHARIA DE SOFTWARE, SISTEMA DE INFORMAÇÃO, CI-
ÊNCIAS SOCIAIS E DESIGN GRÁFICO), em Unidades Adminis-
trativas e Unidades de Saúde da Rede Estadual de Saúde, de acordo 
com as especificidades do Plano de Trabalho proposto. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Compreendem atividades previstas no 
estágio curricular: o estágio curricular obrigatório, aulas práticas e 
visitas técnicas devidamente supervisionadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os estágios, aulas práticas e visitas téc-
nicas devem ser planejados, executados, acompanhados e avaliados 
em conformidade com os currículos, programas e calendários esco-
lares, e destina-se a proporcionar aos estagiários a complementação 
do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de 
integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento 
técnico-cultural e científico e de relacionamento humano.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES:

I - São Obrigações da CONCEDENTE: 

a)Disponibilizar suas Unidades Administrativas e de Saúde para a 
realização de estágios destinados aos alunos dos Cursos estabelecidos 
neste instrumento que preencherem as exigências legais do Estágio 
Curricular segundo a Lei nº 11.788/2008 e a Portaria Estadual nº XX/
SES/MA, de XX de XXX de 2021.

b)Receber os alunos encaminhados pela (o) CONVENENTE, para o 
desenvolvimento das atividades relativas ao Estágio Curricular;

c)Proporcionar aos alunos as condições adequadas à execução do es-
tágio, garantindo-lhes o cumprimento das exigências escolares;

II - São Obrigações da CONVENENTE:

a)Encaminhar alunos interessados em estagiar na rede de saúde es-
tadual mantida pela CONCEDENTE, observado o número de vagas 
disponíveis para cada campo de estágio;

b)Manter técnicos e professor orientador (preceptor) para o acompa-
nhamento dos alunos nos respectivos estágios curriculares;

c)Organizar os rodízios dos alunos nos campos de estágios, nos tur-
nos matutino ou vespertino, de segunda a sábado, conforme carga 
horária estabelecida e de acordo com a necessidade da instituição e 
disponibilidade do campo de estágio ofertado;

d)Acompanhar a frequência dos alunos mantendo atualizado o arquivo 
escolar.

e)Comunicar à parte CONCEDENTE do estágio, no início do período 
letivo, as datas de realização das avaliações acadêmicas;

f)Avaliar e acompanhar o desenvolvimento das atividades dos esta-
giários e zelar pelo cumprimento das condições estabelecidas no Ter-
mo de Compromisso, orientando o estagiário para outro local em caso 
de descumprimento de suas normas;

g)Contratar, em favor dos estagiários, seguro contra acidentes pes-
soais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado, confor-
me determinação do inciso IV e do parágrafo único, do artigo 9º da 
Lei nº 11.788/2008, e de acordo com o disposto no parágrafo único, 
do art. 14, da Portaria nº XX/2021/SES/MA;

h)Elaborar “o Plano de Desenvolvimento de Estágio e os instrumen-
tos de avaliação”, que deverão ser entregues à Coordenação de Estágio 
da Escola de Saúde Pública do Estado do Maranhão.

III - São Obrigações do Estagiário:

I - Respeitar a individualidade e a dignidade de cada pessoa assis-
tida, independentemente de seu grupo social, etnia, nacionalidade e 
convicção religiosa, política ou filosófica. É dever do estagiário ser 
respeitoso no trato com usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 
familiares e visitas; 

II - Assinar o Termo de Compromisso para realização de Estágio, do 
qual deverá constar o número da apólice de seguro de vida contra aci-
dentes pessoais, sendo vetada a entrada do aluno que não fizer a entrega 
do termo no prazo estabelecido ou estiver com a apólice vencida; 

III - Identificar-se na recepção, devidamente uniformizado e com cra-
chá certificado/validado pela Coordenação de Estágio da Escola de 
Saúde Pública;

IV - Usar uniforme, em conformidade com a rotina da Unidade Admi-
nistrativa e também de cada Unidade de Saúde, em absoluta condição 
de higiene e limpeza;

V - Desenvolver, obrigatoriamente, as atividades planejadas pela 
CONVENENTE e descritas no Termo de Compromisso de Estágio, 
sob supervisão presencial do respectivo professor orientador (precep-
tor) nos setores estabelecidos para estágio supervisionado obrigatório 
nas dependências dos campos de estágio;
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VI - Obedecer às Normas de Biossegurança estabelecidas pela Secre-
taria de Estado da Saúde, apresentando-se no local de estágio e aulas 
práticas adequadamente uniformizados e portando crachá, de forma 
que sejam identificados e conduzir-se dentro da ética profissional, as-
sumindo postura de respeito, moralidade e decência; 

VII - Zelar pela integridade dos recursos permanentes existentes nas 
unidades da Secretaria de Estado da Saúde;

VIII - Permanecer nas dependências das Unidades da Secretaria de 
Estado da Saúde somente com a presença do professor orientador 
(preceptor) de estágio, não sendo permitida sua permanência fora do 
horário de estágio;

IX - Em caso de Acidente de Trabalho, comunicar imediatamente o 
respectivo professor orientador (preceptor) e também a Coordenação 
de Estágio da Escola de Saúde Pública;

X - Cumprir a carga horária de estágio definida nos instrumentos re-
gulamentadores do estágio, em compatibilidade com o horário esco-
lar e com o funcionamento da unidade CONCEDENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO 
DE ESTÁGIO NA REDE ESTADUAL

a)Cada grupo deverá ser formado com, no máximo, 06 (seis) alunos;

b) Os grupos de alunos deverão ser acompanhado por um professor 
orientador (preceptor) que não esteja em seu horário de trabalho na 
Unidade;

c) Os alunos e professores orientadores (preceptores) deverão apre-
sentar crachá de identificação e carta de apresentação do XXXX, 
além de ofício de autorização da Escola de Saúde Pública do Estado 
do Maranhão à unidade de saúde;

d) O professor orientador (preceptor) deverá manter entendimento 
prévio com a direção e o chefe do setor da Unidade para estabeleci-
mento de normas e rotinas;

e) O supervisor deverá orientar seus estagiários quanto às boas prá-
ticas de biossegurança, usando vestiário (jaleco), sapato fechado e 
demais EPI’ s adequados ao setor em estágio.

CLÁUSULA QUARTA - DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPRE-
GATÍCIO: A aceitação de estagiários pela CONCEDENTE no recinto 
de suas instalações ou locais de atuação não configurará vínculo em-
pregatício, ficando a mesma desobrigada quanto ao adimplemento de 
eventuais encargos sociais e trabalhistas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A realização do estágio dar-se-á me-
diante TERMO DE COMPROMISSO a ser celebrado entre o estu-
dante e a unidade de saúde CONCEDENTE, com a interveniência 
obrigatória da Instituição CONVENENTE, ficando vinculado ao 
presente instrumento, constituindo-se assim, em comprovante legal 
de que o estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer 
natureza entre as partes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A jornada de atividades do estagiário 
deverá compatibilizar-se com o seu horário acadêmico e com o horário da 
unidade da CONCEDENTE do estágio, ajustada no referido termo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Qualquer mudança no horário do está-
gio, deverá resultar de prévio entendimento entre a CONCEDENTE 
e o estagiário, comunicada a CONVENENTE.

CLAÚSULA QUINTA - DA JORNADA DE TRABALHO E DU-
RAÇÃO DE ESTÁGIO: A carga horária máxima para execução das 
atividades é de 06h (seis) horas diárias ou 30 (trinta) horas semanais, 
podendo ser realizada das 07h (sete) horas às 22h (vinte e duas horas), 
desde que compatível com o horário escolar do estagiário, devendo 
ainda a CONCEDENTE enviar para a CONVENENTE o relatório 
quanto aos horários cumpridos.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS MATERIAIS: A institui-
ção CONVENENTE participará com a contrapartida, nos termos es-
tabelecidos pela Portaria Estadual nº XX/SES/MA, de XX de XXX 
de XXX, objetivando a melhoria da prestação de serviços nos campos 
de estágio ou aplicados na implementação de projetos estratégicos da 
SES/MA, observadas as disposições constantes da referida Portaria.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA: O presente Convênio terá 
a vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por meio de 
Termo Aditivo, por comunicação escrita, com antecedência mínima 
de 45 (quarenta e cinco) dias. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES: Este Convênio poderá 
ser modificado, desde que as cláusulas a serem alteradas não impor-
tem em alteração substancial ou modifiquem o objeto pactuado. Esta 
alteração deve ocorrer através de Termo Aditivo, mediante solicitação 
por escrito de uma das partes à outra, com antecedência mínima de 45 
(quarenta e cinco) dias. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: O presente Convênio poderá 
ser rescindido conforme interesse das partes, sem prejuízo para os 
estagiários que já estiverem iniciados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO: A CONCEDENTE 
providenciará como condição de eficácia deste Convênio, a publica-
ção em Extrato, no Diário Oficial do Estado, até o quinto dia útil do 
mês seguinte ao de sua assinatura, devendo esta ocorrer no prazo de 
20 (vinte) dias, a contar daquela data.

 CLÀUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: As questões de-
correntes da execução deste Convênio que não puderem ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Justiça 
Estadual do Maranhão.                   

E, por estarem justa e contratadas as partes, assinam o pre-
sente em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das teste-
munhas abaixo assinadas.

São Luís/MA,   de         de 2021.

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA
Secretário de Estado da Saúde

pela CONCEDENTE

pelo CONVENENTE
  
TESTEMUNHAS:

____________________________
____________________________ 
     
CPF:________________________ 
  
CPF:________________________
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         ANEXO II - MODELO DO PLANO DE TRABALHO

1- IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Nome C.N.P.J.

Endereço

E-mail

Município U.F. C.E.P DDD/Tel. Fixo
DDD/Tel. Cel.

Nome do Representante Legal
C.P.F.

Endereço Cargo Função

Preceptor

CPF  Área de Atuação Identidade Profissional

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto
EXECUÇÃO DE ESTÁGIO

Período de Execução
Início Término

Identificação do Objeto

Disciplinas

Ementa

Carga Horária

Resultados Esperados

Método de Avaliação

3-  IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PARCEIRO
Nome do Órgão
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

C.N.P.J.
02.973.240/0001-00

Endereço
Avenida Carlos Cunha, s/n, Calhau
Município
São Luís

U.F.
MA

C.E.P
65076-820

DDD/Tel. Fixo
(98) 3218-5500

DDD/Tel. Cel.

4- DESCRIÇÃO DOS ITENS DA CONTRAPARTIDA

Local e data

NOME DO COORDENADOR RESPONSÁVEL PELO ESTÁGIO 
Nome da IES 

Matrícula

PLANO DE TRABALHO DO CURSO DE
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Comissão Intergestores Bipartite – CIB/MA

RESOLUÇÃO Nº 22/2021 – CIB/MA DE 21 DE MAIO  DE 2021

Dispõe sobre os medicamentos de assis-
tência e tratamento de Hepatites Virais. 

 A COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – 
CIB/MA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do art. 
14-A da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e,

Considerando a Portaria nº 1537 de 12 de junho de 2020 que 
altera a Portaria de Consolidação nº 05, de 28 de setembro de 2017, 
para dispor sobre o Programa Nacional para Prevenção e o Controle 
das Hepatites Virais e a Portaria de Consolidação nº 06 de Consolida-
ção nº 06, de 28 de setembro de 2017, para incluir os medicamentos 
do programa Nacional para Prevenção e o Controle das Hepatites Virais 
no Componente Estratégico da Assistência farmacêutica;

Considerando a Nota Técnica nº 319/2020 – CGAHV/
DCCI/SVS/MS de 1 de Outubro de 2020 que trata as normativas re-
ferentes ao processo de transferência entre Componentes da Assistên-
cia Farmacêutica e ao novo modelo de acesso aos medicamentos de 
hepatites Virais;

Considerando o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 
(PCDT) para Hepatite Viral B e Co-infecções no âmbito do SUS, 
publicado pela Portaria MS/SAS nº 116 de 22 de Junho de 2017; 

Considerando a Nota Informativa nº 13/2019 – COVID/CG 
/DIAHV/SVS/MS, retificada em 31 de Outubro de 2019, que dispõe 
acerca dos medicamentos disponibilizados para o tratamento da He-
patite C no SUS pelo critério de custo-minimização;

Considerando que a migração dos medicamentos, para tra-
tamento das Hepatites Virais, do Componente Especializado da As-
sistência Farmacêutica (CEAF) para Componente Estratégico da As-
sistência Farmacêutica (CESAF) apresenta vantagens a relacionadas 
a melhoria do acesso aos medicamentos, com a redução das etapas e 
tempo entre a prescrição médica e o recebimento dos medicamentos 
pelo pacientes;

Considerando o parecer favorável da Secretaria Adjunta da 
Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde da SES/MA, 

RESOLVE:

ARTIGO 1º - APROVAR a migração dos medicamentos 
para tratamento das Hepatites Virais do Componente Especializado 
da Assistência Farmacêutica (CEAF) para o Componente Estratégico 
da Assistência Farmacêutica (CESAF) e unidades dispensadoras de 
medicamentos para tratamento das Hepatites Virais no Estado que 
estarão localizadas em 08 (oito) SAE’s (Serviço de Assistência Especia-
lizado em IST/Aids e 01 (um) Serviço Referência em Hepatites Virais.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São Luís, 21 de maio de 2021.

Carlos Eduardo de Oliveira Lula   Domingos Vinícius de Araújo              
    Santos
Presidente da CIB/MA                   Presidente do COSEMS/MA

RESOLUÇÃO Nº 23/2021 – CIB/MA DE 18 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre a implantação/habilitação 
do Centro de Especialidade Odontológica 
– CEO no município de Paraibano.

A COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/MA, 
no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do art. 14-A da Lei 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e,

Considerando a Portaria GM/MS nº 1.341 de 13 de junho 
2012 que define os valores dos incentivos de implantação e de custeio 
mensal do Centro de Especialidade odontológica - CEO;

Considerando o Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, 
que regulamenta a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1.990, para 
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o pla-
nejamento da saúde, a assistência à saúde e articulação interfederativa 
e dá outras providências;

Considerando o Oficio nº 3004/2017 da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Paraibano;

Considerando a Resolução Ad Referendum CIR nº 01/2021 
da região de São João dos Patos;

Considerando a Resolução nº 02/2021 do Conselho Muni-
cipal de Saúde de Paraibano; 

Considerando o parecer favorável da Secretaria Adjunta da 
Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde da SES/MA, pro-
cesso nº 87239/2020;

R E S O L V E:

APROVAR a Implantação e habilitação do Centro de Es-
pecialidades Odontológicas – CEO, modalidade Tipo I, no município 
de Paraibano/MA;

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE         
                                       

São Luís, 18 de junho de 2021.       

Carlos Eduardo de Oliveira Lula   Domingos Vinícius de Araújo              
    Santos
Presidente da CIB/MA                   Presidente do COSEMS/MA
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RESOLUÇÃO Nº 24/2021 – CIB/MA DE 18 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre a habilitação do Serviço ambulatorial para Doença Renal 
Crônica-DRC na Policlínica localizada no município de Presidente Dutra.

A COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/MA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso I, II, III do 
artigo 14-A da Lei nº 8080/90 de 19 de setembro de 1990, e; 

Considerando a Portaria GM/MS nº 252 de 19 de fevereiro de 2013 que institui a Rede de Atenção à Saúde das pessoas com Doenças 
Crônicas no âmbito do SUS;

Considerando a Portaria GM/MS nº 1.675 de 07/06/2018 que dispõe obre os critérios para a organização, funcionamento e financia-
mento do cuidado da pessoa com Doença Renal Crônica - DRC no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Considerando o parecer favorável da Unidade Gestora de Regulação Controle e Avaliação do Sistema de Saúde – UGRCASS, 

R E S O L V E

APROVAR a habilitação/credenciamento do serviço ambulatorial especializado em Doença Renal Crônica – DRC nos estágios 4 e 
5 (Pré – dialítico) – cód.15.06, na Policlínica de Presidente Dutra, CNES 0409642, localizado no município de Presidente Dutra, com o im-
pacto financeiro mensal de: R$ 2.765,33 (Dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) e anual de: R$ 33.148,00 (Trinta 
e três mil, cento e oitenta e quatro reais).

 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
São Luís, 18 de junho de 2021.

Carlos Eduardo de oliveira Lula                Domingos Vinícius de Araújo Santos
Presidente da CIB/MA                               Presidente do COSEMS/MA

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 24/2021 – CIB/MA DE 18 DE JUNHO DE 2021

ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE COM HEMODIÁLISE (15.04)
Número de máquinas: 0  
No de turnos 0  
No de pacientes adultos 0  
No de pacientes HIV/hepatite B e C 0  
No de pacientes pediátricos 0  

QTDE DE SESSÕES/MÊS
Nº de máquinas X Nº de turnos X 26 = Nº sessões/mês 0  
Nº de pctes X 13 = sessões/mês 0  

Nº  DE PCTES 0  
Nº de máquinas X  Nº de turnos X 2(grupos de pctes) = Nº de pctes   

VALOR Valor mensal Valor ano
Nº de sessões X 194,20 = valor/mês R$ 0,00 R$ 0,00
Nº de sessões X 265,41 = valor/mês R$ 0,00 R$ 0,00
Nº de sessões X 353,88 = valor/mês R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 0,00 R$ 0,00

ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE COM DIÁLISE PERITONEAL (15.05)
No de pacientes DPAC = valor/mês 0  
No de pacientes DPA = valor/mês 0  
Total de pacientes em DPAC e DPA para manutenção e acompanhamento 0  

VALOR Valor mensal Valor ano

Nº de sessões X 358,06 = valor/mês R$ 0,00 R$ 0,00
Nº de pct DPAC X R$ 1.893,68 = valor/mês R$ 0,00 R$ 0,00

Nº de pct DPA X R$ 2.511,49 = valor/mês R$ 0,00 R$ 0,00

Total R$ 0,00 R$ 0,00
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ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM DRC NOS ESTÁGIOS 4 E 5 - PRÉ DIALÍTICO (15.06)
No de pacientes em acompanhamento pré-dialítico estágio 4 28  
No de pacientes em acompanhamento pré-dialítico estágio 5 36  

VALOR Valor mensal Valor ano
Nº de pacientes X 61,00 = valor/mês/3 R$ 569,33 R$ 6.832,00
Nº de pacientes X 61,00 = valor/mês R$ 2.196,00 R$ 26.352,00
Total R$ 2.765,33 R$ 33.184,00
 Teto mensal Teto ano
Adicional de 10,8% do valor pago em TRS no Brasil foi para outras modalidades 
terapêuticas e outros procedimentos relacionados à TRS R$ 2.765,33 R$ 33.184,00

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM Nº 17/2021 – CIB/MA DE 03 
DE JULHO DE 2021

Autoriza o redirecionamento das vacinas 
Janssen e AstraZeneca para o atendimento 
do grupo População Geral (59 a 18 anos) 
em ordem decrescente de idade, em todos os 
municípios do Estado do Maranhão.

A COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/MA, 
no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do art. 14-A da Lei 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, bem como o disposto §2º do art. 
13 do Regimento Interno da CIB, e,

Considerando as diretrizes do Plano Nacional de Opera-
cionalização da Vacinação contra a Covid-19, 7ª edição, e do Plano 
Estadual de Vacinação contra a Covid-19, no qual define os critérios 
e grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação contra a 
Covid-19;

Considerando o avanço da vacinação no Estado do Mara-
nhão e a necessidade de promover a aceleração da vacinação e conse-
quentemente elevar a imunização do maior número de pessoas;

Considerando a Nota Técnica Nº 717/2021-CGPNI/DEI-
DT/SVS/MS de 28 de maio de 2021 da Secretaria de Vigilância em 
Saúde do Ministério da Saúde que trata das orientações referentes à 
continuidade da vacinação contra a Covid-19 dos grupos prioritários 
elencados no PNO e início da vacinação da população geral (59 a 18 anos) 
de forma escalonada e por ordem decrescente;

Considerando a Resolução AD REFERENDUM Nº 
14/2021 – CIB/MA de 28 de maio de 2021 que autoriza a vacinação 
da população geral, em ordem decrescente de idade, dos 59 aos 18 anos, 
em todos os municípios do Estado do Maranhão;

Considerando que o Estado do Maranhão já avançou no 
atendimento dos Grupos Prioritários de Trabalhadores Industriais, 
Trabalhadores de Transporte Aquaviário, Trabalhadores de Transporte 
Metroviário e Ferroviário;

Considerando a adoção de todas as estratégias e/ou ações 
no intuito de captar pessoas conforme estabelecido no Plano Nacional 
de Vacinação,

R E S O L V E

ARTIGO 1º - Aprovar a destinação das doses das vacinas 
contra a Covid-19, destinadas na Pauta de Distribuição do Ministé-
rio da Saúde, para o atendimento dos grupos de Trabalhadores In-

dustriais, Trabalhadores de Transporte Aquaviário, Trabalhadores de 
Transporte Metroviário e Ferroviário para a continuidade da vacinação 
na População Geral em ordem decrescente de idade, dos 59 aos 18 anos, 
em todos os municípios do Estado do Maranhão.

ARTIGO 2º - As doses das vacinas contra a Covid-19 a que 
se refere esta Resolução serão utilizadas de acordo com as orientações da 
Secretaria de Estado da Saúde.

ARTIGO 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
  

São Luís/MA, 03 de julho de 2021.

Carlos Eduardo de Oliveira Lula     Frederico de Araújo Lobato
          Presidente da CIB/MA      Presidente do COSEMS/MA.

SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA,
 COMÉRCIO E ENERGIA

 Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

PORTARIA Nº 610/2021 DE 02 DE JULHO DE 2021.

O PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 
DO MARANHÃO-JUCEMA, no uso de suas atribuições legais, confe-
ridas pelo Art. 25 inciso XVII, do Decreto nº 1800, de 30.01.1996.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores DAYANA JÉSSICA SOU-
SA DE SÁ, ID nº 008746613, CARLOS ANDRE DE MORAES 
PEREIRA, ID nº 00841079, e FERNANDO AUGUSTO NEVES 
DE ARAÚJO, ID nº 00308045, para, sob a Presidência do primeiro, 
constituir a COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO-JUCEMA.

Art. 2º - Determinar que a referida comissão tenha como 
suplente respectivamente ALESSANDRA KARLA SILVA ARAUJO, ID 
nº 00001751 e RAYSON RIBEIRO OLIVEIRA, ID nº 00851933.

Art. 3º- A presente Portaria tem validade a partir de 02.07. 
2021 a 31.12.2021, tendo vigência para contratações futuras a partir 
desta data.                            



42 TERÇA-FEIRA, 13 - JULHO - 2021   D.O. PODER EXECUTIVO

   DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO-
-JUCEMA, EM SÃO LUÍS, 02 DE JULHO DE 2021.

SERGIO SILVA SOMBRA
Presidente/JUCEMA

PORTARIA Nº 613/2021 DE 09 DE JULHO DE 2021.

O PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ES-
TADO DO MARANHÃO-JUCEMA, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo Art. 25 inciso XVII, do Decreto nº 1800, de 
30.01.1996 e considerando o art. 51 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações e o art. 3º da Lei Federal n° 10.520/2002.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora DAYANA JÉSSICA SOUSA 
DE SÁ ID nº 008746613, como PREGOEIRO OFICIAL da Junta 
Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA e FRANCISCO MOURA 
DOS SANTOS, ID n° 00850661, como PREGOEIRO SUBSTITUTO.

 Art. 2º - Designar para atuarem como Equipe de Apoio dos 
pregoeiros os servidores:

I.CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA, ID nº 0084 1079;

II.FERNANDO AUGUSTO NEVES DE ARAÚJO, ID 
nº 00308045;

Art. 3º - Designar a servidora ALESSANDRA KARLA 
SILVA ARAUJO, ID nº 00001751, como Membro Suplente da Equi-
pe de Apoio dos Pregoeiros.

 Art. 4º- A presente Portaria tem validade a partir de 
02.07.2021 a 31.12.2021

   DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

  JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARA-
NHÃO-JUCEMA, EM SÃO LUÍS, 09 DE JULHO DE 2021.

SERGIO SILVA SOMBRA
Presidente/JUCEMA

SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO

Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento 
Científico	e	Tecnológico	do	Maranhão	–	FAPEMA

RESULTADO FINAL DE ENQUADRAMENTO DO EDITAL 
FAPEMA Nº 11/2021 BOLSAS DE MESTRADO NO PAÍS

A Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico do Maranhão – FAPEMA torna pública a 
relação de propostas enquadradas e desenquadradas no EDITAL 
FAPEMA nº 11/2021 - BOLSAS DE MESTRADO NO PAÍS, que 
tem como objetivo contribuir para a qualificação de pesquisadores do 
Maranhão, no âmbito da linha de ação “Mais	Qualificação”.

Na oportunidade, informamos que a data de divulgação do 
presente Resultado Final de Enquadramento deu-se em 09/07/2021. 
Informamos ainda que as propostas enquadradas nesta fase estão 
aptas para a Avaliação de Mérito e Curricular.

1. Propostas ENQUADRADAS 

Nº 
SOLICITAÇÃO PESQUISADOR / PROPONENTE

BM-02185/21 ADAO LAURO ALVES 
ALEXANDRE

BM-02190/21 ANA PAULA DOS SANTOS 
ANDRADE

BM-02195/21 ANA PAULA NUNES DE SOUSA

BM-02211/21 ANDRESSA LAYANE FERREIRA 
LINHARES

BM-02257/21 BRUNO ARAUJO CORREA
BM-02244/21 CAMILLA GOMES ARRAIZ
BM-02194/21 CLEIANE DIAS LIMA
BM-02161/21 DANIELE MUNIZ DOS REIS

BM-02103/21 FRANCISCA KANANDA LUSTOSA 
DOS SANTOS

BM-02217/21 GABRIEL ALVES SANTOS

BM-02084/21 GABRIEL AMASONAS RABELO 
SILVA

BM-02129/21 IEDA SOUSA DA CUNHA
BM-02170/21 JAKELINE COSTA SANTOS
BM-02136/21 JENNIFER MARTINS ALMEIDA
BM-02133/21 JESSICA CONCEIÇÃO DA SILVA
BM-02200/21 JORDEILSON LUIS ARAUJO SILVA
BM-02255/21 JOSEANE ARANHA DANTAS

BM-02106/21 JULIANA TANABE ASSAD DOS 
SANTOS

BM-02128/21 KLEYMER HENRIQUE PEREIRA 
SILVA

BM-02241/21 LUCAS ABRANTES BATISTA
BM-02148/21 LUCAS MACIEL ARAÚJO

BM-02178/21 LUCÉLIA MAGDA OLIVEIRA DA 
SILVA

BM-02081/21 MARCOS SERRA LUZ

BM-02196/21 MARIA EDUARDA CABRAL DA 
SILVA

BM-02199/21 MAYRA CRISTHINE DOS SANTOS 
CABRAL

BM-02201/21 MICHELY DA SILVA SOUSA

BM-02122/21 PÂMELA THAYS A SILVA BAIMA
BM-02085/21 PAULO EDUARDO BOGÉA COSTA

BM-02205/21 PETRONILIO FILIPE COSTA 
FERREIRA

BM-02118/21 POLIANA LIMA ROCHA
BM-02105/21 POLLIANA BORBA
BM-02192/21 RAFAEL CARNEIRO DE SOUSA
BM-02126/21 RAFAEL DO CARMO SILVA
BM-02134/21 RAÍSSA MENDES SILVA
BM-02119/21 RANYELLE OLIVEIRA DA SILVA

BM-02004/21 ROBERTA JANAÍNA SOARES 
MENDES

BM-02098/21 RUTH FLÁVIA BARROS SETÚBAL
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BM-02207/21 TÁLYTA CARINE DA SILVA 
SARAIVA

BM-02260/21 TÂNIA PATRÍCIA SILVA E SILVA

BM-02234/21 THALITA RODRIGUES SOARES

BM-02166/21 TIAGO FERNANDES BASTOS 
SANTOS

BM-02233/21 WAGNER DO NASCIMENTO 
SOARES

BM-02136/21 WILLIAM CORDEIRO COSTA

Propostas DESENQUADRADAS 

Nº 
SOLICITAÇÃO PESQUISADOR / PROPONENTE

BM-01933/21 ABIEZER PEREIRA OLIMPIO

BM-02259/21 ANDREIA DA SILVA VIEIRA

BM-02258/21 ANDRESSA CABRAL DA COSTA DA 
SILVA

BM-02215/21 ANTONIA ALMEIDA ARAÚJO
BM-02079/21 CRISLANE CRISTINA BAIMA SILVA
BM-02097/21 CRISLANE MORAIS DA SILVA SOUSA
BM-02140/21 DENILSON COSTA PINHEIRO
BM-02114/21 ELAYNE SILVA VELOSO
BM-02099/21 FELIPE DIAS DE AZEVEDO

BM-01989/21 FERNANDO CASTRO DE MELO

BM-02248/21 FRANCISCO ALEX DA SILVA MATOS

BM-02141/21 FRANKILSON CARVALHO DA SILVA

BM-02088/21 IEDA MARIA SOUSA LIMA

BM-02137/21 JESSICA CAVALCANTE DOS SANTOS 
DE PAIVA

BM-02181/21 JOAO MOREIRA PINTO FILHO

BM-02138/21 LAIZ ALGAVE GARCEZ
BM-02127/21 LETÍCIA ALMEIDA BARBOSA
BM-02052/21 MARCIARA LOPES SILVA

BM-02115/21 NATALIA BEATRIZ BARROS SANTOS

BM-01911/21 PAULO SERGIO CRUZ ARAUJO 
JUNIOR

BM-02116/21 PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO 
COSTA

BM-02089/21 RAIMUNDO MUNIZ CARVALHO

BM-02147/21 ROBSON DANIEL DOS SANTOS 
NOGUEIRA

BM-02176/21 SANDY EVELIN RODRIGUES LIMA

São Luís, 09 de julho de 2021.

Prof. Dr. André Luís Silva dos Santos
Diretor-Presidente

FAPEMA

Edital FAPEMA nº 15/2021
PRÊMIO FAPEMA 2021: MULHERES CIENTISTAS DO 

MARANHÃO
Ana	Angélica	Macêdo,	Luciane	Brito	e	Zafira	de	Almeida

O Governo do Estado do Maranhão e a Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), por meio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
do Maranhão (FAPEMA), com o objetivo de incentivar a ciência, 
tecnologia e inovação no estado por meio do conhecimento de pes-
quisadores no âmbito da ação “Popularização da Ciência”, tornam 
público o presente edital e convidam os interessados a apresentarem 
suas propostas nos termos aqui estabelecidos.

1. INTRODUÇÃO
1.1 O Prêmio FAPEMA, desde 2005, evidencia a produção científica 
no estado do Maranhão e reconhece os seus atores, pesquisadores que 
encaram o desafio de desenvolver soluções, utilizando as ferramentas 
disponíveis para fazer ciência, tecnologia e inovação. A cerimônia 
de premiação é o ápice do processo de avaliação, onde finalistas são 
laureados com o Troféu do Reconhecimento.

1.2 Com o propósito de incentivar a produção científica em prol do 
bem social, que o Prêmio FAPEMA homenageia pesquisadores ju-
niores, jovens cientistas, mestres, doutores, pesquisadores senio-
res, jornalistas e inovadores tecnológicos, além do reconhecimento 
popular da categoria Popvídeo Ciências e do Prêmio Homenagem 
Especial.

1.3 A 16ª edição do Prêmio FAPEMA contou com o apoio da co-
munidade quanto à indicação de pesquisadores do estado, vivo(a) ou 
em memória, para o Prêmio Homenagem Especial. Após análise de 
mais de 2.600 (duas mil e seiscentas) indicações, o Prêmio FAPEMA 
2021 homenageia 03 (três) grandes mulheres cientistas do Maranhão: 
as professoras pesquisadoras Ana Angélica Mathias Macêdo, do 
IFMA, Luciane Maria Oliveira Brito (in memorian) da UFMA e 
Zafira	da	Silva	de	Almeida da UEMA.

2. OBJETIVO
2.1 Incentivar a produção científica, tecnológica e de inovação no 
estado do Maranhão, por meio do reconhecimento de ações do pes-
quisador, inventor e jornalista que tiveram e têm atuação de destaque 
no estado.

3. PÚBLICO-ALVO
3.1 Estudantes e egressos do ensino médio e/ou técnico, graduação, 
mestrado e doutorado de Instituições de Ensino sediadas no Mara-
nhão, públicas ou privadas sem fins lucrativos. Professores pesquisa-
dores doutores de Instituições de Ensino Superior sediadas no estado, 
públicas ou privadas sem fins lucrativos. Profissionais graduados em 
Comunicação Social e pesquisadores, inventores e/ou detentores de 
inventos protegidos no Maranhão.

4. RECURSOS FINANCEIROS e PREMIAÇÃO
4.1 Será destinado a este edital recurso financeiro no valor total de R$ 
216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), oriundo do Governo do 
estado do Maranhão e definido na programação financeira da FAPEMA, 
conforme classificação orçamentária demonstrada no Quadro 1.

Quadro 1. Classificação Orçamentária
DADOS ORÇAMENTÁRIOS

Unidade Orçamentária 24202 (FAPEMA)

Ação 4290 (Popularização da Ciência)
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Subação 11145 (Divulgação Científica - 
Bolsas)

Fonte 101

Recursos Financeiros R$ 216.000,00

Modalidade Bolsa

Vigência 01 (um) mês

4.2 O Prêmio Fapema 2021 será outorgado para os profissionais que 
tenham se destacado pela realização de obra científica, tecnológica 
e/ou inovadora de reconhecido valor para o progresso da ciência. A 
premiação, em cada categoria prevista no item 5.3 do presente Edital, 
é composta de troféu,	certificado	e	montante	financeiro.

PARÁGRAFO ÚNICO: Pesquisadores que forem indica-
dos como finalistas e não premiados receberão certificado de Menção 
Honrosa.

4.3 Serão premiadas as 09 (nove) categorias conforme os valores pre-
vistos no Quadro 2.

Quadro 2. Valores das premiações distribuídos em categorias

Categoria
Número de 
premiados

Valor
individual

Pesquisador Júnior 
(estudante e orientador)

02 R$2.250,00 (1° lugar)
02 R$1.750,00 (2° lugar)

02 R$   1.250,00 (3° 
lugar)

Jovem Cientista 
(estudante e orientador) 10 R$   2.500,00

Dissertação de Mestrado 
(estudante e orientador) 10 R$   3.000,00

Tese de Doutorado 
(estudante e orientador) 10 R$   5.000,00

Pesquisador Sênior 05 R$ 10.000,00
Jornalismo Científico 01 R$   4.000,00
Inovação Tecnológica 01 R$   5.000,00

Popvídeo Ciências 
(estudante e orientador)

02 R$2.500,00 (1° lugar)

02 R$2.000,00 (2° lugar)

02 R$1.250,00 (3° lugar)

Prêmio Homenagem 
Especial FAPEMA 03 R$ 10.000,00

TOTAL 52 R$ 216.000,00

4.4 O pagamento do prêmio só será efetuado para candidatos e orien-
tadores residentes no estado do Maranhão, desde que adimplentes 
com a FAPEMA.

4.5 O pagamento do prêmio aos orientadores só ocorrerá mediante 
comprovação de vínculo profissional e residencial no estado do Maranhão.

4.6 Nos casos em que houver coorientação, o prêmio do orientador 
poderá ser dividido, desde que o coorientador também esteja vincula-
do às Instituições de Ensino Superior e/ou Pesquisa, públicas ou pri-
vadas sem fins lucrativos, sediadas no Maranhão, tenha prestado anu-
ência formal e esteja incluído no processo de inscrição para o prêmio.

4.7 Em caso de orientadores premiados em mais de uma categoria, o 
premiado deverá optar pelo prêmio de maior valor.

5 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E CATEGORIAS
5.1 Para concorrer ao Prêmio, os candidatos deverão inscrever-se em 
uma das categorias previstas neste edital e, necessariamente e obri-
gatoriamente, atender aos seguintes critérios de elegibilidade:

a. Conforme a categoria, ser estudantes ou egressos do en-
sino médio e/ou técnico, da graduação, pós-graduação, mestrado e 
doutorado; ou pesquisadores seniores ou inventores, desde que te-
nham domicílio residencial no estado do Maranhão;

b. Comprovar residência	fixa	no	estado	do Maranhão;
b. Ter cadastro no Sistema Patronage da FAPEMA (http://

www.fapema.br/patronage) atualizado;
c. Participar somente com 01 (uma) proposta por categoria e apenas 

em 01 (uma) modalidade e/ou área específica de conhecimento;
d. Estar adimplente com a FAPEMA quando da submis-

são da proposta e durante o processo de avaliação (enquadramento e/
ou julgamento). A conferência será realizada pela equipe técnica da 
FAPEMA por meio de consulta ao sistema Patronage;

f.  No caso da categoria Pesquisador Sênior, só poderão 
se inscrever profissionais que não tenham sido contemplados nessa 
mesma categoria em nenhuma das edições anteriores.

5.2 Orientador
5.2.1 Nas modalidades em que há orientadores, o orientador (e 
coorientador, quando se aplicar) obrigatoriamente deve:

a.Ter cadastro no Sistema Patronage da FAPEMA (http://
www.fapema.br/patronage) atualizado, no ato da inscrição;

b.Ser professor/pesquisador regularmente vinculado à mes-
ma instituição do candidato;

c.Expressar formalmente anuência ao trabalho inscrito;
d.Estar adimplente com a FAPEMA quando da submissão 

da proposta e durante o processo de avaliação (enquadramento e/
ou julgamento). A conferência será realizada pela equipe técnica da 
FAPEMA por meio de consulta ao sistema Patronage.

5.3 As categorias que concorrem ao Prêmio FAPEMA são:
5.3.1 PESQUISADOR JÚNIOR: destinado aos estudantes e 
egressos do ensino médio e/ou técnico de Instituições de Ensino 
sediadas no Maranhão, públicas ou sem fins lucrativos, que este-
jam envolvidos em atividades de pesquisa, sob a orientação de um 
professor/pesquisador vinculado à mesma instituição de ensino e que 
tenham concluído o projeto entre agosto de 2019 e julho de 2021. O 
prêmio será concedido aos três melhores trabalhos (1°, 2° e 3° luga-
res), contemplando o estudante e o orientador, independente da área 
de conhecimento.

5.3.2 JOVEM CIENTISTA: destinado aos estudantes e egressos 
de graduação de Instituições de Ensino Superior sediadas no Ma-
ranhão, públicas ou privadas sem fins lucrativos, que estejam envol-
vidos em atividades de pesquisa, sob a orientação de um professor/
pesquisador vinculado à mesma instituição e que tenham concluído 
o projeto entre agosto de 2019 e julho de 2021. O prêmio será con-
cedido ao trabalho com melhor colocação (1º lugar), contemplando o 
estudante e o orientador, nas seguintes áreas de conhecimento: Ciên-
cias Agrárias; Ciências Biológicas; Ciências Exatas e Engenharias; 
Ciências Humanas e Sociais; e Ciências da Saúde.

5.3.3 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO: destinado aos estudantes 
e egressos de mestrado de Instituições de Ensino Superior sedia-
das no estado do Maranhão, públicas ou privadas sem fins lucrati-
vos, vinculados a Programas de Pós-Graduação, reconhecidos pelo 
MEC/CAPES, e que tenham concluído o curso entre agosto de 2019 
e julho de 2021. O prêmio será concedido ao trabalho com melhor 
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colocação (1º lugar), contemplando o estudante e o orientador, nas 
seguintes áreas de conhecimento: Ciências Agrárias; Ciências Bioló-
gicas; Ciências Exatas e Engenharias; Ciências Humanas e Sociais; e 
Ciências da Saúde.

5.3.4 TESE DE DOUTORADO: destinado aos estudantes e egres-
sos de doutorado de Instituições de Ensino Superior sediadas no 
Maranhão, públicas ou privadas sem fins lucrativos, vinculados a 
Programas de Pós-Graduação, reconhecidos pelo MEC/CAPES, e 
que tenham concluído o curso entre agosto de 2019 e julho de 2021. 
O prêmio será concedido ao trabalho com melhor colocação (1º lu-
gar), contemplando o estudante e o orientador, nas seguintes áreas de 
conhecimento: Ciências Agrárias; Ciências Biológicas; Ciências Exatas 
e Engenharias; Ciências Humanas e Sociais; e Ciências da Saúde.

5.3.5 PESQUISADOR SÊNIOR: destinado aos professores pes-
quisadores doutores de Instituições de Ensino Superior sediadas 
no Maranhão, públicas ou privadas sem fins lucrativos, com no mí-
nimo 10 (dez) anos de docência na instituição de vínculo e com rele-
vantes e regular produções científicas, tecnológicas e experiência em 
formação de recursos humanos. O prêmio individual será concedido 
ao trabalho com melhor colocação (1º lugar) nas seguintes áreas de 
conhecimento: Ciências Agrárias; Ciências Biológicas; Ciências Exatas 
e Engenharias; Ciências Humanas e Sociais; e Ciências da Saúde.

5.3.6 JORNALISMO CIENTÍFICO: destinado aos profissionais	
graduados em Comunicação Social, que tenham desenvolvido ma-
térias voltadas à divulgação e popularização da ciência, tecnologia e 
inovação em veículos de comunicação do estado do Maranhão, entre 
agosto de 2019 e julho de 2021. O prêmio individual será concedido 
ao trabalho com melhor colocação (1º lugar), seja nas modalidades de 
telejornalismo, radiojornalismo, jornalismo impresso ou digital (ma-
térias veiculadas em revistas ou periódicos eletrônicos de ciência e 
tecnologia de portais locais/nacionais ou em sites das IES).

5.3.7 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: destinado aos pesquisado-
res, inventores e/ou detentores de inventos protegidos, do estado 
do Maranhão. O prêmio individual será concedido ao trabalho, com 
melhor colocação (1º lugar), que tenha pedido de proteção entre agos-
to de 2019 e julho de 2021 e, preferencialmente, em fase de transfe-
rência de tecnologia para uso pela sociedade.

5.3.8 POPVÍDEO CIÊNCIAS: destinado aos estudantes do ensino 
médio e/ou técnico, graduação, mestrado e doutorado vinculados 
às Instituições de Ensino sediadas no Maranhão, públicas ou pri-
vadas sem fins lucrativos, que tiveram bolsa FAPEMA vigente entre 
agosto de 2019 e julho de 2021. O prêmio será concedido aos 03 
(três) melhores vídeos (1º, 2º e 3º lugares), contemplando o estudante 
e o orientador, independente da área de conhecimento. O vídeo deve 
ser em português com duração de até 03 (três) minutos e deverá 
versar sobre a pesquisa.

PARÁGRAFO ÚNICO: O vídeo deverá ser informado 
sob a forma de link de vídeo externo, previamente cadastrado em pla-
taformas específicas, como Youtube (https://www.youtube.com/) e Vi-
meo (http://vimeo.com.br/). Não será admitida: a inclusão de outras 
pessoas além do próprio candidato no vídeo; a utilização de recursos 
de áudio, como música de fundo; efeitos especiais; PowerPoint ou 
qualquer outro dispositivo/aplicativo eletrônico de apresentação; e/
ou edição de vídeos. Será valorizada: a originalidade; habilidade do 
candidato para transmitir e divulgar a pesquisa em forma de conhe-
cimento científico por meio de comunicação oral, concisa, clara e 
objetiva; qualidade de vídeo e áudio.

5.3.9PRÊMIO HOMENAGEM ESPECIAL: 03 (três) pesquisado-
res(as) da comunidade acadêmico-científica serão selecionados(as) 
pela FAPEMA para serem agraciados(as) com o “Prêmio FAPEMA 
2021: Mulheres Cientistas do Maranhão”.

6 INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE PROPOSTAS
6.1 A proposta deve ser submetida on-line, por um único proponente, 
mediante preenchimento e envio do formulário eletrônico disponível 
na página da FAPEMA (www.fapema.br/patronage), ao qual deverão 
ser anexados e enviados documentos específicos. Ela será considerada 
efetivada pela geração do comprovante de envio.

6.2 Todos os campos do formulário deverão ser preenchidos incluindo 
os campos telefone, endereço e e-mail, devidamente atualizados.

6.3 Na plataforma, para as categorias de Pesquisador Júnior, Jovem 
Cientista, Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado deverão 
ser anexados:

a.Comprovante	de	residência	fixa	no estado do Maranhão 
em nome do(a) proponente. A validação de comprovantes em nome 
de parentes próximos (mãe, pai ou cônjuge) deverá ser realizada me-
diante cópia do RG, CNH ou certidão de casamento), inserido no 
mesmo documento em PDF;

b.Currículo Lattes do estudante (http://lattes.cnpq.br) 
atualizado e com produção relativa desde julho de 2018. Em caso de 
atividade(s) de pesquisa previstas no Lattes, inserir (no mesmo PDF) 
a(s) declaração(ões) do Programa Institucional equivalente (exclusivo 
para modalidades pesquisador junior e jovem cientista);

c.Trabalho	Científico, em português, com até 10 (dez) pá-
ginas no total, enfatizando a contribuição do trabalho para o avanço 
da pesquisa e para o desenvolvimento do Maranhão. Deverá conter as 
seguintes subdivisões: título; autor; orientador (e coorientador, quan-
do se aplicar); instituição em que foi desenvolvido; introdução e/ou 
referencial teórico; objetivos; metodologia; resultados e discussão; 
conclusão e referências bibliográficas. Serão desenquadrados os tra-
balhos que não tenham sido completamente executados e aqueles que 
descumprirem o número de páginas e as suas subdivisões;

d.Carta de anuência do orientador (e coorientador, 
quando se aplicar), conforme item 5.2.1c, concordando com o teor do 
trabalho e com a sua submissão a este edital e informando o período 
da pesquisa;

e.Declaração de participação, como bolsista ou volun-
tário, em Programa de Iniciação Científica, Inovação Tecnológica e 
Industrial ou Extensão (exclusivo para categoria Pesquisador Júnior 
e Jovem Cientista) atestando a participação no período de agosto de 
2019 a julho de 2021; ou Declaração de matrícula (devidamente 
assinada pela Instituição) atestando que no período de agosto de 2019 
a julho de 2021, o candidato esteve regularmente matriculado em 
Instituição de Ensino sediada no Maranhão, públicas ou privadas sem 
fins lucrativos (exclusivo para categoria Dissertação de Mestrado e 
Tese de Doutorado);

f.Ata de defesa ou declaração de defesa, emitida pela coor-
denação do curso (somente para as categorias Dissertação de Mestrado 
e Tese de Doutorado);

g.Comprovante de vínculo empregatício do professor 
orientador na instituição de ensino do candidato (e coorientador, 
quando se aplicar).

6.4 Na plataforma, para as categorias de Pesquisador Sênior, deverão 
ser anexados:

a.Comprovante	de	residência	fixa	no estado do Maranhão 
em nome do(a) proponente. A validação de comprovantes em nome 
de parentes próximos (mãe, pai ou cônjuge) deverá ser realizada me-
diante cópia do RG, CNH ou certidão de casamento), inserido no 
mesmo documento em PDF;

b.Comprovante de vínculo empregatício com a Institui-
ção de Ensino sediada no Maranhão, públicas ou privadas sem fins 
lucrativos, como termo de posse e contrato de admissão com data 
igual ou inferior a julho de 2011;

c.Currículo Lattes do proponente (http://lattes.cnpq.br) 
atualizado e com produção relativa desde julho de 2016;
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d.Breve	memorial	acadêmico	científico, com até 15 (quinze) 
páginas no total, estruturado com título; nome do pesquisador; ins-
tituição de vínculo onde foi desenvolvido; descrição da carreira e 
impactos da sua atuação científica, tecnológica e acadêmica para o 
desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do Maranhão. 
Enfatizar o percurso profissional e as principais contribuições cientí-
fico-tecnológicas e acadêmicas, englobando os principais resultados 
dos projetos de pesquisa desenvolvidos que denotem sua experiência 
na área de atuação. O memorial deve também enfatizar as atividades 
de pesquisa, situando-as dentro do cenário científico contemporâneo, 
as linhas de pesquisa, publicações Qualis A e B, orientações de ini-
ciação científica, mestrado e/ou doutorado, destacando as publicações 
em conjunto com discentes e com grupos locais, nacionais e internacionais, 
com os respectivos Qualis e/ou fator de impacto e índices de citações.

e.Relação das orientações acadêmicas, dando destaque às 
orientações de mestrado, doutorado e/ou as que geraram publicações 
indexadas e com Qualis CAPES iguais ou superiores a B2.

6.5 Na plataforma, para as categorias de Jornalismo	 Científico, 
deverão ser anexados:

a.Comprovante	de	residência	fixa	no estado do Maranhão 
em nome do(a) proponente. A validação de comprovantes em nome 
de parentes próximos (mãe, pai ou cônjuge) deverá ser realizada me-
diante cópia do RG, CNH ou certidão de casamento), inserido no 
mesmo documento em PDF;

b.Currículo Lattes do proponente (http://lattes.cnpq.br) 
atualizado e com produção relativa desde julho de 2018;

c.Matéria jornalística publicada entre agosto de 2019 e 
julho de 2021. Dever ser possível identificar o nome do veículo, data 
e local da publicação (somente para as modalidades de jornalismo 
impresso ou digital);

d.Roteiros Descritivos dos Programas. Informar link de 
site cujo conteúdo contenha matéria veiculada por emissoras de rádio 
ou televisão, idêntica ao roteiro descritivo dos programas anexados 
(somente para as modalidades de radiojornalismo e telejornalismo).

PARÁGRAFO ÚNICO: Na modalidade jornalismo impresso ou 
eletrônico só serão aceitas as matérias divulgadas em revistas ou jor-
nais, revistas ou portais que possuam editoria de ciência ou tecnolo-
gia, sites de Instituições de Ensino ou Pesquisa, ou blogues voltados 
exclusivamente para divulgação científica. Trabalhos não assinados, 
assinados com pseudônimos ou não claramente creditados de maté-
rias veiculadas em emissoras de rádio ou televisão, deverão ter a autoria 
atestada formalmente pela chefia da redação ou de reportagem.

6.6 Na plataforma, para as categorias de Inovação Tecnológica, 
deverão ser anexados:

a.Comprovante	de	residência	fixa	no estado do Maranhão 
em nome do(a) proponente. A validação de comprovantes em nome 
de parentes próximos (mãe, pai ou cônjuge) deverá ser realizada me-
diante cópia do RG, CNH ou certidão de casamento), inserido no 
mesmo documento em PDF;

b.Currículo Lattes do proponente (http://lattes.cnpq.br) 
atualizado e com produção relativa desde julho de 2018 ou Memo-
rial descrevendo as principais atividades no mesmo período;

c.Sinopse da invenção, contendo: título e apresentação re-
sumida da proposta; objetivo(s); benefícios do produto ou da nova 
aplicação bem como desenhos e imagens, preservadas as condições 
exigidas para proteção com até 10 (dez) páginas no total;

d.Cópia da primeira página do pedido de proteção, onde 
seja possível identificar o número de registro provisório ou definitivo 
junto ao INPI.

6.7 Na plataforma, para as categorias de Popvídeo Ciências deverão 
ser anexados:

a.Comprovante	de	residência	fixa	no estado do Maranhão 
em nome do(a) proponente. A validação de comprovantes em nome 
de parentes próximos (mãe, pai ou cônjuge) deverá ser realizada me-
diante cópia do RG, CNH ou certidão de casamento), inserido no 
mesmo documento em PDF;

b.Currículo Lattes do estudante (http://lattes.cnpq.br) 
atualizado e com produção relativa desde julho 2018;

c.Carta de anuência do orientador, concordando com o 
teor do vídeo e com a sua submissão a este edital;

d.Declaração de matrícula (devidamente assinada pela 
Instituição) atestando que, no período de agosto de 2019 e julho de 
2021, o candidato esteve regularmente matriculado em Instituição de 
ensino sediada no Maranhão, publica ou sem fins lucrativo;

e.Comprovante de bolsa FAPEMA informando o período 
da pesquisa realizada.

6.8 Após a submissão da proposta, não será permitido nenhum tipo de 
alteração da mesma ou submissão de documentos pendentes por parte 
do(a) coordenador(a)/proponente.

6.9 A FAPEMA não se responsabilizará por propostas não recebidas 
em decorrência de eventuais problemas técnicos externos à infraes-
trutura do sistema da Fundação.

7 DIVULGAÇÃO DO MATERIAL SUBMETIDO À AVALIAÇÃO
7.1 Todos os trabalhos inscritos, assim como todo o material enviado 
para a inscrição, não serão devolvidos.

7.2 Os trabalhos e/ou resumos premiados serão publicados na Revis-
ta Inovação, em edição especial dedicada ao Prêmio Fapema 2021: 
Mulheres Cientistas do Maranhão.

8 SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1 Enquadramento das propostas
8.1.1 A etapa de enquadramento, de caráter eliminatório, avalia se a 
proposta atende aos preceitos, prazos e a documentação estipulada 
neste edital. O enquadramento será realizado pela equipe técnica da 
FAPEMA com base nos seguintes critérios:

a.Elegibilidade do(a) proponente e orientador(a), quando 
for o caso;

b.Verificação das informações completas no preenchimento 
do Formulário;

c.Observância do prazo de submissão;
d.Observância da documentação conforme solicitado no 

edital (item 6), por categoria;
e.Atendimento a outras solicitações específicas definidas 

neste edital.

8.1.2 O atendimento a essas exigências é imprescindível para poste-
rior análise e julgamento da proposta.
8.1.3 As propostas enquadradas nesta etapa estarão aptas para a etapa 
de julgamento.

9 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1	Seleção	dos	finalistas
9.1.1 A análise de mérito técnico-científico e relevância do trabalho 
será realizada pelo Comitê de Julgamento, composto por professo-
res(as), pesquisadores(as), doutores(as) que formam o quadro de con-
sultores ad hoc da FAPEMA, fora do Maranhão, com as seguintes 
qualificações: titulação de doutor e coerência entre a sua área de in-
vestigação e a área do trabalho que irá avaliar.

 PARÁGRAFO ÚNICO: Não poderá integrar o Comitê de 
julgamento qualquer pessoa que: (i) tenha participação na equipe do 
trabalho em julgamento; (ii) esteja participando da equipe do trabalho 
seu cônjuge ou companheiro(a), ou qualquer parente, consanguíneo 



47D.O. PODER EXECUTIVO                                                             TERÇA-FEIRA, 13 - JULHO - 2021

ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º (terceiro) grau, ou tenha 
laços de amizade ou inimizade notória com o(a) proponente; (iii) haja 
conflito de interesses; esteja litigando judicial ou administrativamen-
te com qualquer membro da equipe do trabalho ou seus respectivos 
cônjuges ou companheiros.

9.1.2 Caberá ao Comitê de Julgamento selecionar os FINALISTAS 
com trabalhos avaliados com maiores notas de mérito, até 03 (três) 
propostas por premiação.

9.1.3 O mérito e relevância dos trabalhos nas categorias Pesquisador Jú-
nior, Jovem Cientista, Dissertação de Mestrado, Tese de Doutorado, 
Jornalismo	Científico,	Periódico	Científico,	Inovação	Tecnológica	e	
Popvídeo Ciências serão avaliados com atribuição de 0 (zero) a 10 (dez) 
quanto para cada critério de seleção, conforme Quadro 3.

Quadro 3. Critérios de avaliação do trabalho

ITEM CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PESO

I. Relevância do trabalho e impactos para o 
desenvolvimento do Maranhão 3

II. Grau de inovação e/ou originalidade do 
trabalho 3

III. Impacto social da pesquisa 2

IV.
Qualidade do texto (coerência e coesão 
textual, objetividade) ou vídeo (capacidade 
de expressão oral, foco e clareza)

1

V. Contribuição dos resultados da pesquisa na 
área do conhecimento 1

9.1.4 O mérito e a relevância dos memoriais das categorias Pesquisador 
Sênior serão avaliados com atribuição de notas de 0 (zero) a 10 (dez) 
quanto aos critérios de seleção descritos no Quadro 4.

Quadro 4. Critérios de avaliação do memorial

ITEM CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PESO

I. Impactos potenciais e contribuições das 
pesquisas desenvolvidas para o Maranhão 3

II. Importância do pesquisador na formação de 
recursos humanos 3

III. Impacto social das pesquisas 2

IV. Qualidade do texto (coerência e coesão 
textual, objetividade) 1

V. Contribuição da produção acadêmica na área 
do conhecimento 1

9.1.5 O Comitê poderá atribuir nota 0 (zero) caso durante o processo 
de avaliação identifique a proposta como inelegível, por estar em 
desacordo com quaisquer itens do presente edital. Nesse caso, a 
proposta será “não recomendada”.

9.1.6 A nota de análise das propostas (Notamérito e relevância) será obtida 
pela equação 1, sendo Nx referente a nota atribuída ao respectivo 
critério avaliado e Px ao peso:

         (1)

9.1.7 Serão recomendadas as propostas com nota de mérito igual ou 
superior a 60,0 (sessenta) pontos.

9.1.8 Análise Curricular
9.1.8.1 A análise curricular será feita pela equipe técnica da FAPEMA 
com base no Currículo Lattes do(a) coordenador(a)/proponente 
anexado no momento da submissão da proposta.

9.1.8.2 A pontuação da produção prevista no Currículo Lattes do(a) 
proponente (no período específico para cada modalidade prevista no 
item 6) será contabilizada seguindo, apenas e rigorosamente, os itens 
das Tabela de Avaliação Curricular (ANEXOS I, II, III e IV).

9.1.8.3 Livros e trabalhos publicados em anais de evento só serão 
contabilizados na pontuação se houver, no Currículo Lattes, a identi-
ficação do respectivo ISBN. 

9.1.8.4 O ISBN e ISSN deverão estar visíveis no currículo em PDF 
anexado e enviado no PATRONAGE. Vídeo orientativo sobre como inserir 
o ISBN no Lattes está disponível em https://youtu.be/7q8-x7MeZ_8.

9.1.8.5 O currículo será avaliado com base no Qualis (Quadriênio 
2013 - 2016) da respectiva área indicada pelo(a) proponente no formulá-
rio de inscrição e o Fator de Impacto a partir do Incites Journal Citation 
Reports / JCR (Clarivate Analytics) da base de Periódicos da CAPES.

9.1.8.6 Para categoria Jornalismo Científico, o link de acesso à textos em 
jornais, sites, produção radiofônica, audiovisual e/ou podcasts voltados 
à divulgação e popularização da ciência, tecnologia e inovação, deverá estar 
visível no currículo em PDF anexado e enviado no PATRONAGE.

9.1.8.7 A Nota do currículo (Notacurricular) será obtida pela equação 2, 
sendo Cx referente à contabilização da produção curricular do(a) pro-
ponente e Nx é referente a maior produção curricular verificada dentre 
as propostas enquadradas:

                                                     (2)

9.1.9 A Nota	Final	da	seleção	dos	finalistas	será obtida pela média 
ponderada da pontuação do currículo (peso 2) e pela pontuação da 
avaliação de mérito e relevância do projeto (peso 8). Com exceção à 
categoria Pesquisador Sênior, no qual a média ponderada será obtida a 
partir do peso 5 para currículo e peso 5 para o memorial.

9.2 Seleção dos premiados

9.2.1 A Câmara de Julgamento Final será designada pela Diretoria 
Executiva da FAPEMA e SECTI.

9.2.2 Na escolha dos premiados nas categorias Pesquisador Júnior, 
Jovem Cientista, Dissertação de Mestrado, Tese de Doutorado, Pes-
quisador Sênior, Jornalismo Científico, Periódico Científico e Inova-
ção Tecnológica será a partir da lista de pré-selecionados divulgada 
como resultado parcial.

9.2.3 Na escolha dos premiados na categoria Popvideo Ciências, o 
Comitê Final de Julgamento será substituído por votação popular on-
-line aberta a ser disponibilizada no site e/ou redes sociais da FAPEMA 
para escolha dos vídeos finalistas.

9.2.4 O premiado da categoria Homenagem Especial será seleciona-
do pela Diretoria Executiva da FAPEMA entre as personalidades da 
comunidade científica do Maranhão cujo conjunto da obra é reconhe-
cidamente relevante para o estado.

10 HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS E CERIMÔNIA DE 
PREMIAÇÃO
10.1 A divulgação do Resultado Parcial (FINALISTAS):

a.A listagem com os finalistas será divulgada na página ele-
trônica da FAPEMA (www.fapema.br/);

b.Depois de esgotado o prazo de recursos, 05 (cinco) dias, 
os finalistas serão convidados para a Cerimônia de Premiação, con-
forme cronograma (item 11).

10.2 O Resultado Final (PREMIADOS) do presente edital será di-
vulgado durante a Cerimônia de Premiação a ser realizada no dia 02 
de dezembro de 2021, no Teatro Arthur Azevedo, em São Luís - MA.
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10.3 Todos os finalistas serão formalmente convidados para a cerimônia.

10.4 Após a premiação, a homologação do resultado ensejará no 
portal da FAPEMA no endereço http://www.fapema.br/ e no Diário 
Oficial do Estado do Maranhão (DOEMA).

10.5 Após a cerimônia, os premiados deverão se dirigir à FAPEMA 
com os seguintes documentos:

a.Formulário de solicitação impresso e assinado;
b.RG e CPF;
c.Comprovantes bancários (titular de conta corrente do 

Banco do Brasil);
d.Comprovante de residência (orientadores);

11 IMPUGNAÇÃO E RECURSOS
11.1 O candidato poderá impugnar os termos deste Edital até o 5º 
(quinto) dia útil anterior ao prazo final estabelecido para recebimento 
dos trabalhos. Aqueles que, tendo aceitado os termos deste edital, não 
poderão entrar com recurso de impugnação mesmo que, posterior-
mente, venham a apontar eventuais falhas ou imperfeições.

11.2 O recurso deverá ser dirigido à Diretoria Executiva da FAPE-
MA, formalmente e em documento impresso e assinado (via proto-
colo) ou submetido pelo Patronage. Não serão aceitos recursos de 
qualquer outra forma diferente do estipulado.

12 BASE LEGAL E DOCUMENTOS
12.1 O presente edital faz referências, no que couber, à legislação e 
aos documentos contidos no Quadro 5.

Quadro 5. Base legal e documentos também relacionados ao referido edital
TERMO LEGISLAÇÃO OU DOCUMENTO

Princípios 
Constitucionais

Caput e parágrafo 1º do art. 37 da 
Constituição Federal:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/Constituicaocompilado.html 

Princípios legais
Lei Nº 9.784/1999, Art. 2º:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/
L9784.html 

Propriedade 
Industrial

Lei n.º 9.279/1996, Propriedade Industrial:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l9279.htm 

Programas de 
Computador

Lei n.º 9.609/1998, Programas de 
Computador:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l9609.htm 

Direitos Autorais
Lei n.º 9.610/1998, Direitos Autorais:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l9610.htm 

Premiação para 
inventores de 
instituições 
públicas.

Decreto 2.553/1998, premiação para 
inventores de instituições públicas:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/d2553.htm 

Objetivos e 
princípios

Estatuto e Regimento interno da FAPEMA:
Decretos N° 21.012 e 21.013/2005

Documentos 
auxiliares. http://www.fapema.br/patronage/manuais.php 

Normas referentes 
à utilização de 
recursos financeiros

http://www.fapema.br/patronage/manuais/
manual_prestacao_conta.pdf 

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS
13.1 Constitui fator impeditivo à formalização do instrumento e libe-
ração das premiações a existência de inadimplência ou pendências de 
natureza financeira ou técnica do proponente e/ou do seu orientador 
com a FAPEMA.

13.2 Considerando que será aceita 01 (uma) única proposta por pro-
ponente, na hipótese de envio de uma segunda proposta, será consi-
derada a última enviada.

13.3 Em se constatando propostas idênticas apresentadas por propo-
nentes distintos, ambas serão desclassificadas. Da mesma forma serão 
desclassificadas as propostas com indicativo de plágio.

13.4 Aceitando os termos deste edital, os candidatos concordam com 
a divulgação do resultado, de forma apropriada em eventos desta na-
tureza, comprometendo-se a comparecer à Cerimônia de Premiação, 
na qualidade de pesquisadores finalistas e convidados da FAPEMA, 
bem como concordam com a divulgação de imagem, em fotos, vídeos, 
áudios e tudo mais o que for relativo à divulgação deste edital.

13.5 Ao preencher o formulário de solicitação, o candidato autori-
zará a exposição, veiculação e reprodução em publicação impressa 
e/ou digital de seus materiais pelos órgãos que estão organizando o 
PRÊMIO, desde que citada a fonte, sem que disto decorra qualquer 
tipo de compensação, pagamento, remuneração ou indenização por 
ausência de licença de autor. Em qualquer dos casos serão sempre 
respeitados os direitos autorais, considerando o disposto nas Leis de 
Direitos Autorais em vigor.

13.6 Esclarecimentos acerca do conteúdo deste Edital poderão ser ob-
tidos por intermédio do endereço eletrônico auxilios@fapema.br ou 
no telefone (98) 2109-1440.

13.7 A Diretoria Executiva da FAPEMA reserva-se o direito de resol-
ver os casos omissos, as divergências e impasses gerados pela inter-
pretação do presente Edital.

13.8 A Diretoria Executiva da FAPEMA reserva-se ao direito de re-
vogar ou modificar este Edital, em qualquer etapa do certame, sem 
prejuízos a esta Instituição.

14 CRONOGRAMA

ATIVIDADES DATAS

Data limite para submissão online Até o dia 
27/08/2021

Enquadramento

Divulgação do 
Resultado Parcial  
do Enquadramento

A partir de 
10/09/2021

Período de recur-
so

05 dias após 
divulgação do 

Resultado Parcial

Divulgação do 
Resultado Final 
do Enquadra-
mento

A partir de 
27/09/2021

Divulgação do Resultado Parcial 
(Finalistas)

A partir de 
29/10/2021

Resultado Final (Cerimônia de 
Premiação) 02/12/2021

Entrega da documentação impressa 
(Premiados)

05 dias após a 
Cerimônia

São Luís/MA, 09 de julho de 2021.

André Luís Silva Santos
Diretor-Presidente

FAPEMA
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Edital FAPEMA nº 15/2021
PRÊMIO FAPEMA 2021: MULHERES CIENTISTAS DO MARANHÃO

Ana	Angélica	Macêdo,	Luciane	Brito	e	Zafira	de	Almeida

ANEXO I
Tabela de Avaliação Curricular nas categorias

Pesquisador Júnior e Jovem Cientista

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO
UNITÁRIA

PONTUAÇÃO
OBTIDA

1. PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
*Com base no Qualis da respectiva área indicada pelo(a) proponente no formulário de inscrição e conforme classificação CAPES 
(Quadriênio 2013-2016 disponível na Plataforma Sucupira). Quando não classificado quanto ao Qualis-CAPES, será utilizado Fator de 
Impacto (JCR 2019).

1.1 Artigo publicado em Periódico Qualis A1 ou FI ≥ 4,00 10
1.2 Artigo publicado em Periódico Qualis A2 ou FI  ≥ 3,0 e < 4,0 08
1.3 Artigo publicado em Periódico Qualis B1 ou FI  ≥ 2,0 e < 3,0 06
1.4 Artigo publicado em Periódico Qualis B2 ou FI ≥ 1,0 e < 2,0 05
1.5 Artigo publicado em Periódico Qualis B3 ou FI ≥ 0,5 e < 1,0 04
1.6 Artigo publicado em Periódico Qualis inferior a B3 02
1.7 Livros (com ISBN) – autoria 06
1.8 Livros (com ISBN) – coautoria 04
1.9 Livros (com ISBN) – organização 02
1.10 Capítulos de livros (com ISBN) 02
1.11 Trabalho completo publicado em anais de evento internacional (com ISBN ou DOI) 03
1.12 Trabalho completo publicado em anais de evento nacional (com ISBN ou DOI) 02
1.13 Registro de Patentes (já publicadas) 10
1.14 Registro de Patentes (submetidas e em análise) 05

Subtotal A
2. ATIVIDADE DE PESQUISA

2.1 Participação, como bolsista ou voluntário, em Programa de Iniciação Científica, Inovação 
Tecnológica e Industrial, Monitoria e/ou de Extensão (12 meses)* 02

Subtotal B

TOTAL

*Pontuação será contabilizada mediante comprovação (item 6.3, letra b)

Edital FAPEMA nº 15/2021
PRÊMIO FAPEMA 2021: MULHERES CIENTISTAS DO MARANHÃO

Ana	Angélica	Macêdo,	Luciane	Brito	e	Zafira	de	Almeida

ANEXO II
Tabela de Avaliação Curricular nas categorias

Dissertação de Mestrado, Tese de Doutorado e Inovação Tecnológica

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO
UNITÁRIA

PONTUAÇÃO
OBTIDA

1. PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA*
*Com base no Qualis da respectiva área indicada pelo(a) proponente no formulário de inscrição e conforme classificação CAPES 
(Quadriênio 2013-2016 disponível na Plataforma Sucupira). Quando não classificado quanto ao Qualis-CAPES, será utilizado Fator de 
Impacto (JCR 2019).
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1.1 Artigo publicado em Periódico Qualis A1 ou FI ≥ 4,00 10
1.2 Artigo publicado em Periódico Qualis A2 ou FI  ≥ 3,0 e < 4,0 08
1.3 Artigo publicado em Periódico Qualis B1 ou FI  ≥ 2,0 e < 3,0 06
1.4 Artigo publicado em Periódico Qualis B2 ou FI ≥ 1,0 e < 2,0 05
1.5 Artigo publicado em Periódico Qualis B3 ou FI ≥ 0,5 e < 1,0 04
1.6 Livros (com ISBN) – autoria 06
1.7 Livros (com ISBN) – coautoria 04
1.8 Livros (com ISBN) – organização 02
1.9 Capítulos de livros (com ISBN) 02
1.10 Trabalho completo publicado em anais de evento internacional (com ISBN ou DOI) 03
1.11 Trabalho completo publicado em anais de evento nacional (com ISBN ou DOI) 02
1.12 Registro de Patentes (já publicadas) 10
1.13 Registro de Patentes (submetidas e em análise) 05

Subtotal A

2. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

2.1 Orientação de Iniciação Científica no Ensino Técnico (concluída) 01

2.2 Orientação de Iniciação Científica, Extensão e Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação 
(concluída) 02

Subtotal B

TOTAL

Edital FAPEMA nº 15/2021
PRÊMIO FAPEMA 2021: MULHERES CIENTISTAS DO MARANHÃO

Ana	Angélica	Macêdo,	Luciane	Brito	e	Zafira	de	Almeida

ANEXO III
Tabela de Avaliação Curricular na categoria

Pesquisador Sênior

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO
UNITÁRIA

PONTUAÇÃO
OBTIDA

1. PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA*
*Com base no Qualis da respectiva área indicada pelo(a) coordenador(a)/proponente no formulário de inscrição e conforme classificação 
CAPES (Quadriênio 2013-2016 disponível na Plataforma Sucupira). Quando não classificado quanto ao Qualis-CAPES, será utilizado 
Fator de Impacto (JCR 2019).

1.1 Artigo publicado em Periódico Qualis A1 ou FI ≥ 4,00 10
1.2 Artigo publicado em Periódico Qualis A2 ou FI  ≥ 3,0 e < 4,0 08
1.3 Artigo publicado em Periódico Qualis B1, ou FI  ≥ 2,0 e < 3,0 06
1.4 Artigo publicado em Periódico Qualis B2, ou FI ≥ 1,0 e < 2,0 05
1.5 Artigo publicado em Periódico Qualis B3, ou FI ≥ 0,5 e < 1,0 04
1.6 Livros (com ISBN) – autoria 06
1.7 Livros (com ISBN) – coautoria 04
1.8 Livros (com ISBN) – organização 02
1.9 Capítulos de livros (com ISBN) 02
1.10 Trabalho completo publicado em anais de evento internacional (com ISBN ou DOI) 03
1.11 Registro de Patentes (já publicadas) 10
1.12 Registro de Patentes (submetidas e em análise) 05

Subtotal A
2. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
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2.1 Orientação de Iniciação Científica, Extensão e Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação (concluída) 01

2.2 Orientação de Mestrado (concluída) 03
2.3 Orientação de Doutorado (concluída) 05

Subtotal B

3. CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS DE PESQUISA

3.1 Aprovação de projeto em agência de Fomento à Pesquisa Internacional  (como 
coordenador) 05

3.2 Aprovação de projeto em agência de Fomento à Pesquisa Nacional  (como coordenador) 03

3.3 Aprovação de projeto em agência de Fomento à Pesquisa Regional e/ou Estadual  (como 
coordenador) 02

Subtotal C

TOTAL

Edital FAPEMA nº 15/2021
PRÊMIO FAPEMA 2021: MULHERES CIENTISTAS DO MARANHÃO

Ana	Angélica	Macêdo,	Luciane	Brito	e	Zafira	de	Almeida

ANEXO IV
Tabela de Avaliação Curricular na categoria

Jornalismo	Científico

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO
UNITÁRIA

PONTUAÇÃO
OBTIDA

1. PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
*Com base no Qualis da respectiva área indicada pelo(a) proponente no formulário de inscrição e conforme classificação CAPES 
(Quadriênio 2013-2016 disponível na Plataforma Sucupira). Quando não classificado quanto ao Qualis-CAPES, será utilizado Fator de 
Impacto (JCR 2019).

1.1 Artigo publicado em Periódico Qualis A1 ou FI ≥ 4,00 10
1.2 Artigo publicado em Periódico Qualis A2 ou FI  ≥ 3,0 e < 4,0 08
1.3 Artigo publicado em Periódico Qualis B1 ou FI  ≥ 2,0 e < 3,0 06
1.4 Artigo publicado em Periódico Qualis B2 ou FI ≥ 1,0 e < 2,0 05
1.5 Artigo publicado em Periódico Qualis B3 ou FI ≥ 0,5 e < 1,0 04
1.6 Artigo publicado em Periódico Qualis inferior a B3 02
1.7 Livros (com ISBN) – autoria 06
1.8 Livros (com ISBN) – coautoria 04
1.9 Livros (com ISBN) – organização 02
1.10 Capítulos de livros (com ISBN) 02
1.11 Trabalho completo publicado em anais de evento internacional (com ISBN ou DOI) 03
1.12 Trabalho completo publicado em anais de evento nacional (com ISBN ou DOI) 02
1.13 Textos em jornais de notícias/revistas voltados à divulgação e popularização da ciência, 
tecnologia e inovação* 04

1.14 Textos em sites voltados à divulgação e popularização da ciência, tecnologia e inovação* 03

1.15 Produção radiofônica e/ou audiovisual, que tenha sido veiculada voltados à divulgação e 
popularização da ciência, tecnologia e inovação* 02

1.16 Produção de podcasts, veiculados em mídias tradicionais ou streamings voltados à 
divulgação e popularização da ciência, tecnologia e inovação* 01

1.15 Editor de revista científica, tecnologia e/ou inovação (com ISSN) 04

TOTAL

*Inserir no Currículo Lattes o link de acesso à referida produção
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SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E PESCA

PORTARIA Nº. 150 DE 07 DE JULHO DE 2021

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E PESCA - SAGRIMA, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamen-
tares a servidora RAFAELA CANTANHEIDE LEMOS GOMES, 
Assessor Sênior, ID nº 00875112-00, lotada Assessoria de Comu-
nicação, no período de 12/07/2021 a 10/08/2021, referente ao exercício de 
2020/2021, de acordo com o Art. 109 da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PE-
CUÁRIA E PESCA, SÃO LUÍS (MA), 07 DE JULHO DE 2021. 

HERCHEL BARROSO VIEIRA
Subsecretário de Estado da Agricultura, 

Pecuária e Pesca 

PORTARIA Nº. 151 DE 07 DE JULHO DE 2021
 

O SUBECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E PESCA - SAGRIMA, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER 15 (quinze) dias de férias regu-
lamentares ao servidor VICTOR NUNES PEREIRA DE ALBU-
QUERQUE, Superintendente de Desenvolvimento da Pesca, ID nº 
00879282-01, no período de 08 a 22 de julho de 2021, referente ao 
exercício de 2020/2021, de acordo com a Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PE-
CUÁRIA E PESCA, SÃO LUÍS (MA), 07 DE JULHO DE 2021. 

HERCHEL BARROSO VIEIRA
Subsecretário de Estado da Agricultura, 

Pecuária e Pesca 

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão – AGED/MA

PORTARIA N° 292/2021 - AGED/MA. SÃO LUÍS, 05 DE JULHO DE 2021.

A DIRETORA GERAL DA AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO – AGED/MA, no uso 
de suas atribuições legais que lhe conferem o art. 4º, incisos I e XII do Decreto Estadual nº 21.638, de 23 de novembro de 2005, 

CONSIDERANDO o interesse da administração, o poder discricionário do administrador público e os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e eficácia;

CONSIDERANDO que compete à Diretoria Geral da Agência Estadual de Defesa Agropecuária expedir portarias normativas sobre 
a organização administrativa interna da Agência, não limitada ou restrita por atos normativos superiores,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Adicional por Serviço Extraordinário Especial (HORA EXTRA ESPECIAL) à servidora desta Agência Estadual 
de Defesa Agropecuária do Maranhão, abaixo relacionada, com base no art. 103, da Lei n° 6.107, de 27/07/1994, para atender atividades de 
inspeção realizada em matadouros (Frigorífico/Matadouro – SIE 0052, no município de Axixá), no período de 16 de fevereiro a 15 de março 
de 2021, com base no art. 103, da Lei n° 6.107, de 27/07/1994 e resolução nº 01/2019, do Comitê de Gestão Orçamentária e Financeira e de 
Política Salarial, conforme justificativa e fundamentos constantes no Processo nº 0059656/2021, de 09/04/2021.

ORD NOME CARGO/FUNÇÃO MAT/ID

QUAT. 
HORAS

VALOR HORAS 
EXTRAS50% 100%

01 LUCIANA FERREIRA DE SOUSA LUZ Fiscal Estadual Agropecuário 0879484-00 9,73 - R$ 369,25

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

  DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

FABIOLA EWERTON K. MESQUITA
Diretora Geral

AGED/MA
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PORTARIA N° 293/2021 - AGED/MA .SÃO LUÍS, 05 DE JULHO DE 2021.

A DIRETORA GERAL DA AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO – AGED/MA, no uso 
de suas atribuições legais que lhe conferem o art. 4º, incisos I e XII do Decreto Estadual nº 21.638, de 23 de novembro de 2005, 

CONSIDERANDO o interesse da administração, o poder discricionário do administrador público e os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e eficácia;

CONSIDERANDO que compete à Diretoria Geral da Agência Estadual de Defesa Agropecuária expedir portarias normativas sobre 
a organização administrativa interna da Agência, não limitada ou restrita por atos normativos superiores,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Adicional por Serviço Extraordinário Especial (HORA EXTRA ESPECIAL) ao servidor desta Agência Estadual 
de Defesa Agropecuária do Maranhão, abaixo relacionado, com base no art. 103, da Lei n° 6.107, de 27/07/1994, para atender atividades de 
inspeção realizada em matadouros (Abatedouro de Suínos P. R. REIS BARBOSA – SIE 0071, no município de Barra do Corda), no período de 
16 de janeiro a 15 de fevereiro de 2021, com base no art. 103, da Lei n° 6.107, de 27/07/1994 e resolução nº 01/2019, do Comitê de Gestão 
Orçamentária e Financeira e de Política Salarial, conforme justificativa e fundamentos constantes no Processo nº 0081983/2021, de 07/05/2021.

ORD NOME CARGO/FUNÇÃO MAT/ID
QUAT. 

HORAS VALOR HORAS 
EXTRAS50% 100%

01 DAVID HANS DA SILVA ARAÚJO Fiscal Estadual Agropecuário 0879479-00 8,83 - R$ 495,55

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

  DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

FABIOLA EWERTON K. MESQUITA
Diretora Geral

AGED/MA

PORTARIA N° 294/2021 - AGED/MA. SÃO LUÍS, 05 DE JULHO DE 2021.

A DIRETORA GERAL DA AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO – AGED/MA, no uso 
de suas atribuições legais que lhe conferem o art. 4º, incisos I e XII do Decreto Estadual nº 21.638, de 23 de novembro de 2005, 

CONSIDERANDO o interesse da administração, o poder discricionário do administrador público e os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e eficácia;

CONSIDERANDO que compete à Diretoria Geral da Agência Estadual de Defesa Agropecuária expedir portarias normativas sobre 
a organização administrativa interna da Agência, não limitada ou restrita por atos normativos superiores,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Adicional por Serviço Extraordinário Especial (HORA EXTRA ESPECIAL) ao servidor desta Agência Estadual 
de Defesa Agropecuária do Maranhão, abaixo relacionado, com base no art. 103, da Lei n° 6.107, de 27/07/1994, para atender atividades de 
inspeção realizada em matadouros (Abatedouro de Suínos P. R. REIS BARBOSA – SIE 0071, no município de Barra do Corda), no período 
de 16 de fevereiro a 15 de março de 2021, com base no art. 103, da Lei n° 6.107, de 27/07/1994 e resolução nº 01/2019, do Comitê de Gestão 
Orçamentária e Financeira e de Política Salarial, conforme justificativa e fundamentos constantes no Processo nº 0081996/2021, de 07/05/2021.

ORD NOME CARGO/FUNÇÃO MAT/ID
QUAT. 

HORAS VALOR HORAS 
EXTRAS50% 100%

01 DAVID HANS DA SILVA ARAÚJO Fiscal Estadual Agropecuário 0879479-00 6,52 - R$ 365,91

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

  DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

FABIOLA EWERTON K. MESQUITA
Diretora Geral

AGED/MA
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PORTARIA N° 304/2021 - AGED/MA. SÃO LUÍS, 07 DE JULHO DE 2021.
 

A DIRETORA GERAL DA AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO – AGED/MA, no uso 
de suas atribuições legais que lhe conferem o art. 4º, incisos I e XII do Decreto Estadual nº 21.638, de 23 de novembro de 2005,

CONSIDERANDO o interesse da administração, o poder discricionário do administrador público e os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e eficácia;

CONSIDERANDO que compete à Diretoria Geral da Agência Estadual de Defesa Agropecuária expedir portarias normativas sobre 
a organização administrativa interna da Agência, não limitada ou restrita por atos normativos superiores,

Art. 1º Suspender as férias regulamentares dos servidores desta Agência, abaixo relacionados, previstas para o período de 01 a 30 de 
julho de 2021, com base no art. 111, Parágrafo Único e art. 112, da Lei 6.107/94, por motivo de superior interesse da Administração.

NOME CARGO ID AVISO DE FÉRIAS Nº EXERCICIO PERIODO

JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA Fiscal Estadual 
Agropecuário 00879460-00 224 2020/2021 01 a 15/07/2021

LUENIR RODRIGUES BANDEIRA Técnico de Fisc. 
Agropecuária 00009142-00 221 2020/2021 01 a 30/07/2021

ALEXSANDRA CERQUEIRA DE 
CARVALHO

Auxiliar de Fisc. 
Agropecuária 00009132-00 304 2020/2021 01 a 30/07/2021

ADÃO SOUSA LIMA Técnico de Fisc. 
Agropecuária 00009185-00 270 2020/2021 12 a 30/07/2021

Art. 2º Os servidores gozarão o período das férias suspenso em momento oportuno.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

FABIOLA EWERTON K. MESQUITA
Diretora Geral

AGED/MA

PORTARIA N° 306/2021 - AGED/MA.SÃO LUÍS, 08 DE JULHO DE 2021.
 

A DIRETORA GERAL DA AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO – AGED/MA, no uso 
de suas atribuições legais que lhe conferem o art. 4º, incisos I e XII do Decreto Estadual nº 21.638, de 23 de novembro de 2005,

CONSIDERANDO o interesse da administração, o poder discricionário do administrador público e os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e eficácia;

CONSIDERANDO que compete à Diretoria Geral da Agência Estadual de Defesa Agropecuária expedir portarias normativas sobre 
a organização administrativa interna da Agência, não limitada ou restrita por atos normativos superiores,

R E S O L V E:

Art. 1º Suspender 15 (quinze) dias das férias regulamentares do servidor desta Agência, abaixo relacionado, marcadas oficialmente 
para o período de 01 a 30/07/2021, com base no art. 111, Parágrafo Único e art. 112, da Lei 6.107/94, por motivo de superior interesse da 
Administração.

NOME CARGO ID AVISO DE 
FÉRIAS Nº PERIODO

ROBSON DA SILVA SOUSA Auxiliar de Serviços de Informática 
– DAI-1 00874936-00 300/2021 01 e 15/07/2021

Art. 2º O servidor gozará esses dias das férias em momento oportuno.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

FABIOLA EWERTON K. MESQUITA
Diretora Geral

AGED/MA
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SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR

PORTARIA Nº 128 DE 09 DE JULHO DE 2021.

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei,
 

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores: PLHINIO VINICIUS 
MORAES PEREIRA, ID nº 00876165, Assessor Sênior, Simbologia-
-DAS-1, para fiscalizar o convênio nº 005/2021-SAF, Processo nº 02 
1144/ 2021-SAF, com a PREFEITURA DE SÃO LUÍS GONZAGA/MA, 
a partir de 09 de julho de 2021.

                    
Parágrafo Único. GILVAN DOS SANTOS, ID nº 00878458, 

COORDENADOR DE ACESSO A MERCADOS ABERTOS, 
DANS-2, exercerá como Substituto, na ausência e impedimento do titular.

                            
DÊ – SE CIÊNCIA, PUBLIQUE–SE E CUMPRA-SE.
  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR, ESTADO DO MARANHÃO, EM 
09 DE JULHO DE 2021.

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO NETO
Gestor de Atividade Meio

Instituto de Colonização e Terras do Maranhão - ITERMA

EDITAL COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

   
 O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 
MARANHÃO – ITERMA, entidade autárquica criada pela Lei nº 
4.353, de 09 de novembro de 1.981, vinculada à Secretaria de Es-
tado da Agricultura Familiar - SAF, sediada na Rua Professor Pi-
nho Rodrigues, nº 15, Renascença II, esquina com Av. Miércio Jor-
ge, cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, faz saber 
a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que, com fundamento na Emenda Constitucional Federal nº 46/2005 
e na Emenda Constitucional Estadual nº 50/2006, na Lei Comple-
mentar nº 138/2011 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 
03/2021 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA 
DE UPAON-AÇU, foi instaurado o procedimento administrativo nº 
127782/2020, requerido pelo Sr. Mizael de Sousa Rocha, objetivando 
a regularização fundiária do imóvel localizado na Rua da Juçara, 
nº 33, Pirâmide, no município de Paço do Lumiar - MA, medindo 
1.562,28 m² (mil quinhentos e sessenta e dois metros e vinte e oito 
centímetros quadrados), conforme descrição do perímetro constan-
te das peças técnicas juntadas ao Processo nº 127782/2020, devendo 
uma cópia deste Edital ser afixada na sede do ITERMA e no Cartório 
de Registro de Imóveis competente do Município de Paço do Lumiar 
- MA. E para que ninguém possa alegar desconhecimento, manda 
expedir o presente Edital de acordo com a INSTRUÇÃO NORMA-
TIVA/ITERMA/Nº. 03/2021 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – 
TERRAS DA ILHA DE UPAON-AÇU, o qual deverá ser publicado 
uma vez no Diário Oficial do Estado, com prazo de 10 (dez) dias para 
que, havendo interessados, estes se manifestem apresentando Títulos, 

Escrituras ou outros documentos similares, informações de interesse, 
testemunhas, se for o caso, ou ainda quaisquer provas permitidas em 
direito pertinentes à espécie. São Luís (MA), aos cinco dias do mês 
de julho do ano de dois mil e vinte e um (2021).

ANDERSON PIRES FERREIRA
DIRETOR DE RECURSOS FUNDIÁRIOS

ITERMA

JULIANA CORRÊA LINHARES
PROCURADORA JURÍDICA

ITERMA

EDITAL COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

 O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 
MARANHÃO – ITERMA, entidade autárquica criada pela Lei nº 
4.353, de 09 de novembro de 1.981, vinculada à Secretaria de Estado 
da Agricultura Familiar - SAF, sediada na Rua Professor Pinho 
Rodrigues, nº 15, Renascença II, esquina com Av. Miércio Jorge, 
cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, faz saber a 
todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
com fundamento na Emenda Constitucional Federal nº 46/2005 e na 
Emenda Constitucional Estadual nº 50/2006, na Lei Complementar 
nº 138/2011 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 03/ 
2021 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA 
DE UPAON-AÇU, foi instaurado o procedimento administrativo 
nº 60508/2019, requerido pela Sra. Hildacy Rodrigues Ramos, 
objetivando a regularização fundiária do imóvel localizado na Rua 
Boa Esperança, s/n, Boa Vista, no município de Paço do Lumiar 
- MA, medindo 3.885,48 m² (três mil oitocentos e oitenta e cinco 
metros e quarenta e oito centímetros quadrados), conforme descrição 
do perímetro constante das peças técnicas juntadas ao Processo nº 
60508/2019, devendo uma cópia deste Edital ser afixada na sede 
do ITERMA e no Cartório de Registro de Imóveis competente do 
Município de Paço do Lumiar - MA. E para que ninguém possa 
alegar desconhecimento, manda expedir o presente Edital de 
acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 03/2021 
– REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA DE 
UPAON-AÇU, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário Oficial 
do Estado, com prazo de 10 (dez) dias para que, havendo interessados, 
estes se manifestem apresentando Títulos, Escrituras ou outros 
documentos similares, informações de interesse, testemunhas, se for 
o caso, ou ainda quaisquer provas permitidas em direito pertinentes 
à espécie. São Luís (MA), aos cinco dias do mês de julho do ano de 
dois mil e vinte e um (2021).

ANDERSON PIRES FERREIRA
DIRETOR DE RECURSOS FUNDIÁRIOS

ITERMA

JULIANA CORRÊA LINHARES
PROCURADORA JURÍDICA

ITERMA

EDITAL COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

 O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 
MARANHÃO – ITERMA, entidade autárquica criada pela Lei nº 
4.353, de 09 de novembro de 1.981, vinculada à Secretaria de Estado 
da Agricultura Familiar - SAF, sediada na Rua Professor Pinho 
Rodrigues, nº 15, Renascença II, esquina com Av. Miércio Jorge, 
cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, faz saber a 
todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
com fundamento na Emenda Constitucional Federal nº 46/2005 e na 
Emenda Constitucional Estadual nº 50/2006, na Lei Complementar nº 
138/2011 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 03/2021 
– REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA DE 
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UPAON-AÇU, foi instaurado o procedimento administrativo nº 
194791/2015, requerido pelo Sr. Pedro Gomes Feitosa, objetivando 
a regularização fundiária do imóvel localizado na Rua 04, nº 27, 
Residencial Carlos Augusto, no município de Paço do Lumiar 
- MA, medindo 1.653,35 m² (mil seiscentos e cinqüenta e três 
metros e trinta e cinco centímetros quadrados), conforme descrição 
do perímetro constante das peças técnicas juntadas ao Processo nº 
194791/2015, devendo uma cópia deste Edital ser afixada na sede 
do ITERMA e no Cartório de Registro de Imóveis competente do 
Município de Paço do Lumiar - MA. E para que ninguém possa 
alegar desconhecimento, manda expedir o presente Edital de 
acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 03/2021 
– REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA DE 
UPAON-AÇU, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário Oficial 
do Estado, com prazo de 10 (dez) dias para que, havendo interessados, 
estes se manifestem apresentando Títulos, Escrituras ou outros 
documentos similares, informações de interesse, testemunhas, se for 
o caso, ou ainda quaisquer provas permitidas em direito pertinentes 
à espécie. São Luís (MA), aos cinco dias do mês de julho do ano de 
dois mil e vinte e um (2021).

ANDERSON PIRES FERREIRA
DIRETOR DE RECURSOS FUNDIÁRIOS

ITERMA

JULIANA CORRÊA LINHARES
PROCURADORA JURÍDICA

ITERMA

EDITAL COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

 O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 
MARANHÃO – ITERMA, entidade autárquica criada pela Lei nº 
4.353, de 09 de novembro de 1.981, vinculada à Secretaria de Estado 
da Agricultura Familiar - SAF, sediada na Rua Professor Pinho 
Rodrigues, nº 15, Renascença II, esquina com Av. Miércio Jorge, 
cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, faz saber a 
todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
com fundamento na Emenda Constitucional Federal nº 46/2005 e na 
Emenda Constitucional Estadual nº 50/2006, na Lei Complementar 
nº 138/2011 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 
03/2021 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA 
DE UPAON-AÇU, foi instaurado o procedimento administrativo 
nº 56154/2021, requerido pelo Sr. Paulo Sergio Santos Pacheco, 
objetivando a regularização fundiária do imóvel localizado na 
Rua do Maracujá, Quadra 61, nº 24, Residencial Pirâmide, no 
município de Paço do Lumiar - MA, medindo 2.400,00 m² (dois mil 
e quatrocentos metros quadrados), conforme descrição do perímetro 
constante das peças técnicas juntadas ao Processo nº 56154/2021, 
devendo uma cópia deste Edital ser afixada na sede do ITERMA e no 
Cartório de Registro de Imóveis competente do Município de Paço 
do Lumiar - MA. E para que ninguém possa alegar desconhecimento, 
manda expedir o presente Edital de acordo com a INSTRUÇÃO 
NORMATIVA/ITERMA/Nº. 03/2021 – REGULARIZAÇÃO FUN 
DIÁRIA – TERRAS DA ILHA DE UPAON-AÇU, o qual deverá ser 
publicado uma vez no Diário Oficial do Estado, com prazo de 10 (dez) 
dias para que, havendo interessados, estes se manifestem apresentando 
Títulos, Escrituras ou outros documentos similares, informações 
de interesse, testemunhas, se for o caso, ou ainda quaisquer provas 
permitidas em direito pertinentes à espécie. São Luís (MA), aos cinco 
dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (2021).

ANDERSON PIRES FERREIRA
DIRETOR DE RECURSOS FUNDIÁRIOS

ITERMA

JULIANA CORRÊA LINHARES
PROCURADORA JURÍDICA

ITERMA

EDITAL COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

 O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 
MARANHÃO – ITERMA, entidade autárquica criada pela Lei nº 4.353, 
de 09 de novembro de 1.981, vinculada à Secretaria de Estado 
da Agricultura Familiar - SAF, sediada na Rua Professor Pinho 
Rodrigues, nº 15, Renascença II, esquina com Av. Miércio Jorge, 
cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, faz saber a 
todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
com fundamento na Emenda Constitucional Federal nº 46/2005 e na 
Emenda Constitucional Estadual nº 50/2006, na Lei Complementar nº 
138 /2011 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 03/2021 
– REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA DE UPA 
ON-AÇU, foi instaurado o procedimento administrativo nº 8360 
9/2021, requerido pelo Sr. Ademir Vitorino de Assunção, objetivando 
a regularização fundiária do imóvel localizado na Estrada da 
Maioba, nº 08, Conceição, no município de Paço do Lumiar - MA, 
medindo 1.406,10 m² (mil quatrocentos e seis metros e dez centímetros 
quadrados), conforme descrição do perímetro constante das peças 
técnicas juntadas ao Processo nº 83609/2021, devendo uma cópia 
deste Edital ser afixada na sede do ITERMA e no Cartório de Registro 
de Imóveis competente do Município de Paço do Lumiar - MA. E 
para que ninguém possa alegar desconhecimento, manda expedir 
o presente Edital de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA/
ITERMA/Nº. 03/2021 – REGULARIZAÇÃO FUN DIÁRIA – 
TERRAS DA ILHA DE UPAON-AÇU o qual deverá ser publicado 
uma vez no Diário Oficial do Estado, com prazo de 10 (dez) dias para 
que, havendo interessados, estes se manifestem apresentando Títulos, 
Escrituras ou outros documentos similares, informações de interesse, 
testemunhas, se for o caso, ou ainda quaisquer provas permitidas em 
direito pertinentes à espécie. São Luís (MA), aos cinco dias do mês 
de julho do ano de dois mil e vinte e um (2021).

ANDERSON PIRES FERREIRA
DIRETOR DE RECURSOS FUNDIÁRIOS

ITERMA

JULIANA CORRÊA LINHARES
PROCURADORA JURÍDICA

ITERMA

EDITAL COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

 O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 
MARANHÃO – ITERMA, entidade autárquica criada pela Lei nº 4.353, 
de 09 de novembro de 1.981, vinculada à Secretaria de Estado 
da Agricultura Familiar - SAF, sediada na Rua Professor Pinho 
Rodrigues, nº 15, Renascença II, esquina com Av. Miércio Jorge, 
cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, faz saber a 
todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
com fundamento na Emenda Constitucional Federal nº 46/2005 e na 
Emenda Constitucional Estadual nº 50/2006, na Lei Complementar nº 
138/2011 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 03/2021 
– REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA DE 
UPAON-AÇU, foi instaurado o procedimento administrativo nº 
76899/2021, requerido pela Sra. Monica Barros da Silva, objetivando 
a regularização fundiária do imóvel localizado na Rua da Pedreira, 
s/n, Parque Jair, no município de Paço do Lumiar - MA, medindo 
936,98 m² (novecentos e trinta e seis metros e noventa e oito centímetros 
quadrados), conforme descrição do perímetro constante das peças 
técnicas juntadas ao Processo nº 76899/2021, devendo uma cópia 
deste Edital ser afixada na sede do ITERMA e no Cartório de Registro 
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de Imóveis competente do Município de Paço do Lumiar - MA. E 
para que ninguém possa alegar desconhecimento, manda expedir 
o presente Edital de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA/
ITERMA/Nº. 03/2021 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – 
TERRAS DA ILHA DE UPAON-AÇU, o qual deverá ser publicado 
uma vez no Diário Oficial do Estado, com prazo de 10 (dez) dias para 
que, havendo interessados, estes se manifestem apresentando Títulos, 
Escrituras ou outros documentos similares, informações de interesse, 
testemunhas, se for o caso, ou ainda quaisquer provas permitidas em 
direito pertinentes à espécie. São Luís (MA), aos cinco dias do mês 
de julho do ano de dois mil e vinte e um (2021).

ANDERSON PIRES FERREIRA
DIRETOR DE RECURSOS FUNDIÁRIOS

ITERMA

JULIANA CORRÊA LINHARES
PROCURADORA JURÍDICA

ITERMA

EDITAL COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

 O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 
MARANHÃO – ITERMA, entidade autárquica criada pela Lei nº 
4.353, de 09 de novembro de 1.981, vinculada à Secretaria de Estado 
da Agricultura Familiar - SAF, sediada na Rua Professor Pinho 
Rodrigues, nº 15, Renascença II, esquina com Av. Miércio Jorge, 
cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, faz saber a 
todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
com fundamento na Emenda Constitucional Federal nº 46/2005 e na 
Emenda Constitucional Estadual nº 50/2006, na Lei Complementar nº 
138/2011 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 03/2021 
– REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA DE 
UPAON-AÇU, foi instaurado o procedimento administrativo nº 
119299/2021, requerido pela Sra. Lilian Barros Silva, objetivando a 
regularização fundiária do imóvel localizado na Rua da União, nº 
54, Tajipuru, no município de São Luís - MA, medindo 5.148,94 
m² (cinco mil cento e quarenta e oito metros e noventa e quatro 
centímetros quadrados), conforme descrição do perímetro constante 
das peças técnicas juntadas ao Processo nº 119299/2021, devendo 
uma cópia deste Edital ser afixada na sede do ITERMA e no Cartório 
de Registro de Imóveis competente do Município de São Luís - MA. 
E para que ninguém possa alegar desconhecimento, manda expedir 
o presente Edital de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA/
ITERMA/Nº. 03/2021 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – 
TERRAS DA ILHA DE UPAON-AÇU, o qual deverá ser publicado 
uma vez no Diário Oficial do Estado, com prazo de 10 (dez) dias para 
que, havendo interessados, estes se manifestem apresentando Títulos, 
Escrituras ou outros documentos similares, informações de interesse, 
testemunhas, se for o caso, ou ainda quaisquer provas permitidas em 
direito pertinentes à espécie. São Luís (MA), aos cinco dias do mês 
de julho do ano de dois mil e vinte e um (2021).

ANDERSON PIRES FERREIRA
DIRETOR DE RECURSOS FUNDIÁRIOS

ITERMA

JULIANA CORRÊA LINHARES
PROCURADORA JURÍDICA

ITERMA

EDITAL COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

 O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 
MARANHÃO – ITERMA, entidade autárquica criada pela Lei nº 
4.353, de 09 de novembro de 1.981, vinculada à Secretaria de Es-
tado da Agricultura Familiar - SAF, sediada na Rua Professor Pi-

nho Rodrigues, nº 15, Renascença II, esquina com Av. Miércio Jor-
ge, cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, faz saber 
a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que, com fundamento na Emenda Constitucional Federal nº 46/2005 
e na Emenda Constitucional Estadual nº 50/2006, na Lei Comple-
mentar nº 138/2011 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 
03/2021 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA 
DE UPAON-AÇU, foi instaurado o procedimento administrativo nº 
78478/2021, requerido pela Sra. Francisca Maria Fortes Diniz Sil-
va, objetivando a regularização fundiária do imóvel localizado na 
Rua 10, Quadra 18, Casa 07, Morada Nova I, no município de 
Paço do Lumiar - MA, medindo 387,00 m² (trezentos e oitenta e 
sete metros quadrados), conforme descrição do perímetro constante 
das peças técnicas juntadas ao Processo nº 78478/2021, devendo uma 
cópia deste Edital ser afixada na sede do ITERMA e no Cartório de 
Registro de Imóveis competente do Município de Paço do Lumiar 
- MA. E para que ninguém possa alegar desconhecimento, manda 
expedir o presente Edital de acordo com a INSTRUÇÃO NORMA-
TIVA/ITERMA/Nº. 03/2021 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – 
TERRAS DA ILHA DE UPAON-AÇU, o qual deverá ser publicado 
uma vez no Diário Oficial do Estado, com prazo de 10 (dez) dias para 
que, havendo interessados, estes se manifestem apresentando Títulos, 
Escrituras ou outros documentos similares, informações de interesse, 
testemunhas, se for o caso, ou ainda quaisquer provas permitidas em 
direito pertinentes à espécie. São Luís (MA), aos cinco dias do mês 
de julho do ano de dois mil e vinte e um (2021).

ANDERSON PIRES FERREIRA
DIRETOR DE RECURSOS FUNDIÁRIOS

ITERMA

JULIANA CORRÊA LINHARES
PROCURADORA JURÍDICA

ITERMA

EDITAL COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

 O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 
MARANHÃO – ITERMA, entidade autárquica criada pela Lei nº 4.353, 
de 09 de novembro de 1.981, vinculada à Secretaria de Estado 
da Agricultura Familiar - SAF, sediada na Rua Professor Pinho 
Rodrigues, nº 15, Renascença II, esquina com Av. Miércio Jorge, 
cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, faz saber a 
todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
com fundamento na Emenda Constitucional Federal nº 46/2005 e na 
Emenda Constitucional Estadual nº 50/2006, na Lei Complementar nº 
138/2011 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 03/2021 
– REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA DE 
UPAON-AÇU, foi instaurado o procedimento administrativo nº 
22285/2021, requerido pelo Sr. Jamil Feitosa de Oliveira, objetivando 
a regularização fundiária do imóvel localizado na 1ª Travessa 
do Itapiracó, nº 13, Residencial Bons Amigos – Itapiracó, no 
município de Paço do Lumiar - MA, medindo 211,91 m² (duzentos 
e onze metros e noventa e um centímetros quadrados), conforme 
descrição do perímetro constante das peças técnicas juntadas 
ao Processo nº 22285/2021, devendo uma cópia deste Edital ser 
afixada na sede do ITERMA e no Cartório de Registro de Imóveis 
competente do Município de Paço do Lumiar - MA. E para que 
ninguém possa alegar desconhecimento, manda expedir o presente 
Edital de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 
03/2021 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA 
DE UPAON-AÇU, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário 
Oficial do Estado, com prazo de 10 (dez) dias para que, havendo 
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interessados, estes se manifestem apresentando Títulos, Escrituras ou 
outros documentos similares, informações de interesse, testemunhas, 
se for o caso, ou ainda quaisquer provas permitidas em direito 
pertinentes à espécie. São Luís (MA), aos cinco dias do mês de julho 
do ano de dois mil e vinte e um (2021).

ANDERSON PIRES FERREIRA
DIRETOR DE RECURSOS FUNDIÁRIOS

ITERMA

JULIANA CORRÊA LINHARES
PROCURADORA JURÍDICA

ITERMA

EDITAL COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

 O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 
MARANHÃO – ITERMA, entidade autárquica criada pela Lei nº 
4.353, de 09 de novembro de 1.981, vinculada à Secretaria de Estado 
da Agricultura Familiar - SAF, sediada na Rua Professor Pinho 
Rodrigues, nº 15, Renascença II, esquina com Av. Miércio Jorge, 
cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, faz saber a 
todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
com fundamento na Emenda Constitucional Federal nº 46/2005 e na 
Emenda Constitucional Estadual nº 50/2006, na Lei Complementar nº 
138/2011 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 03/2021 
– REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA DE 
UPAON-AÇU, foi instaurado o procedimento administrativo nº 
63400/2021, requerido pela Sra. Juliana Utta Pinheiro, objetivando 
a regularização fundiária do imóvel localizado na Rua Nossa 
Senhora da Vitória, s/n, Miritiua, no município de Paço do 
Lumiar - MA, medindo 17.365,65 m² (dezessete mil trezentos e 
sessenta e cinco metros e sessenta e cinco centímetros quadrados), 
conforme descrição do perímetro constante das peças técnicas 
juntadas ao Processo nº 63400/2021, devendo uma cópia deste Edital 
ser afixada na sede do ITERMA e no Cartório de Registro de Imóveis 
competente do Município de Paço do Lumiar - MA. E para que 
ninguém possa alegar desconhecimento, manda expedir o presente 
Edital de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 
03/2021 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA 
DE UPAON-AÇU, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário 
Oficial do Estado, com prazo de 10 (dez) dias para que, havendo 
interessados, estes se manifestem apresentando Títulos, Escrituras ou 
outros documentos similares, informações de interesse, testemunhas, 
se for o caso, ou ainda quaisquer provas permitidas em direito 
pertinentes à espécie. São Luís (MA), aos cinco dias do mês de julho 
do ano de dois mil e vinte e um (2021).

ANDERSON PIRES FERREIRA
DIRETOR DE RECURSOS FUNDIÁRIOS

ITERMA

JULIANA CORRÊA LINHARES
PROCURADORA JURÍDICA

ITERMA

EDITAL COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

 O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 
MARANHÃO – ITERMA, entidade autárquica criada pela Lei nº 
4.353, de 09 de novembro de 1.981, vinculada à Secretaria de Es-
tado da Agricultura Familiar - SAF, sediada na Rua Professor Pi-
nho Rodrigues, nº 15, Renascença II, esquina com Av. Miércio Jor-
ge, cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, faz saber 
a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que, com fundamento na Emenda Constitucional Federal nº 46/2005 
e na Emenda Constitucional Estadual nº 50/2006, na Lei Comple-
mentar nº 138/2011 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 
03/2021 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA 

DE UPAON-AÇU, foi instaurado o procedimento administrativo nº 
55899/2021, requerido pela Sra. Eline Tavares Rocha dos Santos, ob-
jetivando a regularização fundiária do imóvel localizado na Avenida 
Joacy Costa, nº 02, Tajipuru, no município de São Luís - MA, me-
dindo 9.1402 ha (nove hectares catorze ares e dois centiares ), confor-
me descrição do perímetro constante das peças técnicas juntadas ao 
Processo nº 55899/2021, devendo uma cópia deste Edital ser afixada 
na sede do ITERMA e no Cartório de Registro de Imóveis competen-
te do Município de São Luís - MA. E para que ninguém possa alegar 
desconhecimento, manda expedir o presente Edital de acordo com 
a INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 03/2021 – REGULA-
RIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA DE UPAON-AÇU, 
o qual deverá ser publicado uma vez no Diário Oficial do Estado, 
com prazo de 10 (dez) dias para que, havendo interessados, estes se 
manifestem apresentando Títulos, Escrituras ou outros documentos 
similares, informações de interesse, testemunhas, se for o caso, ou 
ainda quaisquer provas permitidas em direito pertinentes à espécie. 
São Luís (MA), aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e 
vinte e um (2021).

ANDERSON PIRES FERREIRA
DIRETOR DE RECURSOS FUNDIÁRIOS

ITERMA

JULIANA CORRÊA LINHARES
PROCURADORA JURÍDICA

ITERMA

EDITAL COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

 O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 
MARANHÃO – ITERMA, entidade autárquica criada pela Lei nº 
4.353, de 09 de novembro de 1.981, vinculada à Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar - SAF, sediada na Rua Professor Pinho Rodrigues, 
nº 15, Renascença II, esquina com Av. Miércio Jorge, cidade de São Luís, 
Capital do Estado do Maranhão, faz saber a todos que o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, com fundamento na Emenda 
Constitucional Federal nº 46/2005 e na Emenda Constitucional Estadual 
nº 50/2006, na Lei Complementar nº 138/2011 e na INSTRUÇÃO 
NORMATIVA/ITERMA/Nº. 03/2021 – REGULARIZAÇÃO FUND 
IÁRIA – TERRAS DA ILHA DE UPAON-AÇU, foi instaurado o 
procedimento administrativo nº 75840/2021, requerido pelo Sr. 
Antonio de Oliveira Bogea, objetivando a regularização fundiária do 
imóvel localizado na Rua Caros Brandão, nº 05, Vila Conceição – 
Alto do Calhau, no município de São Luís - MA, medindo 105,00 
m² (cento e cinco metros quadrados), conforme descrição do perímetro 
constante das peças técnicas juntadas ao Processo nº 75840/2021, 
devendo uma cópia deste Edital ser afixada na sede do ITERMA e 
no Cartório de Registro de Imóveis competente do Município de São 
Luís - MA. E para que ninguém possa alegar desconhecimento, manda 
expedir o presente Edital de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA/
ITERMA/Nº. 03/2021 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS 
DA ILHA DE UPAON-AÇU, o qual deverá ser publicado uma vez 
no Diário Oficial do Estado, com prazo de 10 (dez) dias para que, 
havendo interessados, estes se manifestem apresentando Títulos, 
Escrituras ou outros documentos similares, informações de interesse, 
testemunhas, se for o caso, ou ainda quaisquer provas permitidas em 
direito pertinentes à espécie. São Luís (MA), aos cinco dias do mês 
de julho do ano de dois mil e vinte e um (2021).

ANDERSON PIRES FERREIRA
DIRETOR DE RECURSOS FUNDIÁRIOS

ITERMA

JULIANA CORRÊA LINHARES
PROCURADORA JURÍDICA

ITERMA
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EDITAL COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

 O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 
MARANHÃO – ITERMA, entidade autárquica criada pela Lei nº 
4.353, de 09 de novembro de 1.981, vinculada à Secretaria de Estado 
da Agricultura Familiar - SAF, sediada na Rua Professor Pinho 
Rodrigues, nº 15, Renascença II, esquina com Av. Miércio Jorge, 
cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, faz saber a 
todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
com fundamento na Emenda Constitucional Federal nº 46/2005 e na 
Emenda Constitucional Estadual nº 50/2006, na Lei Complementar 
nº 138/2011 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 03/ 
2021 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA 
DE UPAON-AÇU, foi instaurado o procedimento administrativo 
nº 1009 40/2021, requerido pela Sra. Josefa Ferreira dos Santos, 
objetivando a regularização fundiária do imóvel localizado na Rua 
do Fio, nº 30, Pedrinhas, no município de São Luís - MA, medindo 
250,28 m² (duzentos e cinqüenta metros e vinte e oito centímetros 
quadrados), conforme descrição do perímetro constante das peças 
técnicas juntadas ao Processo nº 100940/2021, devendo uma cópia 
deste Edital ser afixada na sede do ITERMA e no Cartório de Registro 
de Imóveis competente do Município de São Luís - MA. E para que 
ninguém possa alegar desconhecimento, manda expedir o presente 
Edital de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 
03/2021 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA 
DE UPAON-AÇU, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário 
Oficial do Estado, com prazo de 10 (dez) dias para que, havendo 
interessados, estes se manifestem apresentando Títulos, Escrituras ou 
outros documentos similares, informações de interesse, testemunhas, 
se for o caso, ou ainda quaisquer provas permitidas em direito 
pertinentes à espécie. São Luís (MA), aos cinco dias do mês de julho 
do ano de dois mil e vinte e um (2021).

ANDERSON PIRES FERREIRA
DIRETOR DE RECURSOS FUNDIÁRIOS

ITERMA

JULIANA CORRÊA LINHARES
PROCURADORA JURÍDICA

ITERMA

EDITAL COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

 O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 
MARANHÃO – ITERMA, entidade autárquica criada pela Lei nº 4.353, 
de 09 de novembro de 1.981, vinculada à Secretaria de Estado 
da Agricultura Familiar - SAF, sediada na Rua Professor Pinho 
Rodrigues, nº 15, Renascença II, esquina com Av. Miércio Jorge, 
cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, faz saber a 
todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
com fundamento na Emenda Constitucional Federal nº 46/2005 e na 
Emenda Constitucional Estadual nº 50/2006, na Lei Complementar 
nº 138/2011 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 
03/2021 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA 
DE UPAON-AÇU, foi instaurado o procedimento administrativo 
nº 69879/2021, requerido pelo Sr. Jarbas Julio da Silva Carvalho, 
objetivando a regularização fundiária do imóvel localizado na 
Avenida Tupinambá, s/n, Vila Maracujá, no município de 
São Luís - MA, medindo 4.749,08 m² (quatro mil setecentos e 
quarenta e nove metros e oito centímetros quadrados), conforme 
descrição do perímetro constante das peças técnicas juntadas 
ao Processo nº 69879/2021, devendo uma cópia deste Edital ser 
afixada na sede do ITERMA e no Cartório de Registro de Imóveis 
competente do Município de São Luís - MA. E para que ninguém 

possa alegar desconhecimento, manda expedir o presente Edital de 
acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 03/2021 
– REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA DE 
UPAON-AÇU, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário Oficial 
do Estado, com prazo de 10 (dez) dias para que, havendo interessados, 
estes se manifestem apresentando Títulos, Escrituras ou outros 
documentos similares, informações de interesse, testemunhas, se for 
o caso, ou ainda quaisquer provas permitidas em direito pertinentes 
à espécie. São Luís (MA), aos cinco dias do mês de julho do ano de 
dois mil e vinte e um (2021).

ANDERSON PIRES FERREIRA
DIRETOR DE RECURSOS FUNDIÁRIOS

ITERMA

JULIANA CORRÊA LINHARES
PROCURADORA JURÍDICA

ITERMA

EDITAL COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

 O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 
MARANHÃO – ITERMA, entidade autárquica criada pela Lei nº 4.353, 
de 09 de novembro de 1.981, vinculada à Secretaria de Estado 
da Agricultura Familiar - SAF, sediada na Rua Professor Pinho 
Rodrigues, nº 15, Renascença II, esquina com Av. Miércio Jorge, 
cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, faz saber a 
todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
com fundamento na Emenda Constitucional Federal nº 46/2005 e na 
Emenda Constitucional Estadual nº 50/2006, na Lei Complementar nº 
138/2011 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 03/2021 
– REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA DE 
UPAON-AÇU, foi instaurado o procedimento administrativo nº 
301732/2018, requerido pelo Sr. Wilkison Sousa Correia, objetivando 
a regularização fundiária do imóvel localizado na Travessa 12, 
Quadra 11, nº 15, Loteamento Presidente Vargas – Maiobão, no 
município de Paço do Lumiar - MA, medindo 205,60 m² (duzentos 
e cinco metros e sessenta centímetros quadrados), conforme descrição 
do perímetro constante das peças técnicas juntadas ao Processo nº 
301732/2018, devendo uma cópia deste Edital ser afixada na sede 
do ITERMA e no Cartório de Registro de Imóveis competente do 
Município de Paço do Lumiar - MA. E para que ninguém possa 
alegar desconhecimento, manda expedir o presente Edital de 
acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 03/2021 
– REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA DE 
UPAON-AÇU, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário Oficial 
do Estado, com prazo de 10 (dez) dias para que, havendo interessados, 
estes se manifestem apresentando Títulos, Escrituras ou outros 
documentos similares, informações de interesse, testemunhas, se for 
o caso, ou ainda quaisquer provas permitidas em direito pertinentes 
à espécie. São Luís (MA), aos cinco dias do mês de julho do ano de 
dois mil e vinte e um (2021).

ANDERSON PIRES FERREIRA
DIRETOR DE RECURSOS FUNDIÁRIOS

ITERMA

JULIANA CORRÊA LINHARES
PROCURADORA JURÍDICA

ITERMA

EDITAL COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

 O INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 
MARANHÃO – ITERMA, entidade autárquica criada pela Lei nº 
4.353, de 09 de novembro de 1.981, vinculada à Secretaria de Estado 
da Agricultura Familiar - SAF, sediada na Rua Professor Pinho 
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Rodrigues, nº 15, Renascença II, esquina com Av. Miércio Jorge, 
cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, faz saber a 
todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
com fundamento na Emenda Constitucional Federal nº 46/2005 e na 
Emenda Constitucional Estadual nº 50/2006, na Lei Complementar nº 
138/2011 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA/Nº. 03/2021 
– REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – TERRAS DA ILHA DE 
UPAON-AÇU, foi instaurado o procedimento administrativo nº 
123454/2020, requerido pelo Sr. Francisco Manuel Dutra de Aguiar, 
objetivando a regularização fundiária do imóvel localizado na Rua 
Principal, s/n, Pindoba, no município de Paço do Lumiar - MA, 
medindo 4.9912 ha (quatro hectares noventa e nove ares e doze 
centiares), conforme descrição do perímetro constante das peças 
técnicas juntadas ao Processo nº 123454/2020, devendo uma cópia 
deste Edital ser afixada na sede do ITERMA e no Cartório de Registro 
de Imóveis competente do Município de Paço do Lumiar - MA. E 
para que ninguém possa alegar desconhecimento, manda expedir 

o presente Edital de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA/
ITERMA/Nº. 03/2021 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – 
TERRAS DA ILHA DE UPAON-AÇU, o qual deverá ser publicado 
uma vez no Diário Oficial do Estado, com prazo de 10 (dez) dias para 
que, havendo interessados, estes se manifestem apresentando Títulos, 
Escrituras ou outros documentos similares, informações de interesse, 
testemunhas, se for o caso, ou ainda quaisquer provas permitidas em 
direito pertinentes à espécie. São Luís (MA), aos cinco dias do mês 
de julho do ano de dois mil e vinte e um (2021).

ANDERSON PIRES FERREIRA
DIRETOR DE RECURSOS FUNDIÁRIOS

ITERMA

JULIANA CORRÊA LINHARES
PROCURADORA JURÍDICA

ITERMA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL Nº 07/2021 - DEFICIENTE

O GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, torna público a 
retificação da homologação do Resultado Final do Edital nº 07/2021 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATACAO 
TEMPORARIA DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUAS MODALIDADES, tomando por base o princí-
pio da autotutela da Administração Pública.

São Luís/MA, 07/07/2021

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação

REGIONAL: CAXIAS
MUNICÍPIO DE CAXIAS

ENSINO MEDIO REGULAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO - TUTOR VAGAS: 18

ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME SITUAÇÃO

1 100775 865.314.413-72 ALEXSANDRA PORTO DA SILVA COSTA CLASSIFICADO

2 94158 933.951.673-72 MARGARETE DE ALMEIDA AGUIAR CLASSIFICADO

3 95655 784.672.843-15 JOELMA COSTA DOS SANTOS CADASTRO DE RESERVA

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL Nº 07/2021 - NEGRO

O GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, torna público a 
retificação da homologação do Resultado Final do Edital nº 07/2021 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATACAO 
TEMPORARIA DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUAS MODALIDADES, tomando por base o princí-
pio da autotutela da Administração Pública.

São Luís/MA, 07/07/2021

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação

REGIONAL: CAXIAS
MUNICÍPIO DE CAXIAS

ENSINO MEDIO REGULAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO - TUTOR VAGAS: 18

ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME SITUAÇÃO

1 94885 711.673.073-72 ANA MARIA DA SILVA SANTOS VIEIRA CLASSIFICADO
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2 100411 805.234.553-72 BRÍGIDA LIMA GUIMARÃES CLASSIFICADO

3 94578 631.421.473-49 AURICÉLIA DAS GRAÇAS MORAIS MARQUES CLASSIFICADO

4 100775 865.314.413-72 ALEXSANDRA PORTO DA SILVA COSTA CLASSIFICADO

5 94158 933.951.673-72 MARGARETE DE ALMEIDA AGUIAR CLASSIFICADO

6 100644 652.058.123-20 EDNALVA SANTOS CLASSIFICADO

7 94489 953.369.663-04 ALESSANDRA DANIELE LOPES DE ASSUNÇÃO CLASSIFICADO

8 94289 027.232.063-35 LIOLLY ARELY ROCHA LIMA BEZERRA CLASSIFICADO

9 97138 057.928.693-24 ALINE BORBA ALVES CLASSIFICADO

10 95655 784.672.843-15 JOELMA COSTA DOS SANTOS CLASSIFICADO

11 93566 814.448.003-10 ERIELMA DA SILVA NEPOMUCENO CLASSIFICADO

12 95323 750.768.613-20 MISAILTON VIANA LIMA CLASSIFICADO

13 98507 652.659.553-72 IZAMAR DE ALMADA CHAGAS SILVA CLASSIFICADO

14 93935 001.601.223-25 FRANCISCA GOMES DA SILVA CLASSIFICADO

15 93665 609.832.943-56 THALIA COSTA MEDEIROS CLASSIFICADO

16 94369 000.895.283-36 RAQUEL RODRIGUES ROCHA CLASSIFICADO

17 93886 027.860.203-79 MAICON FARIAS COSTA CLASSIFICADO

REGIONAL: CHAPADINHA
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

ENSINO MÉDIO REGULAR - NÚCLEO COMUM - SOCIOLOGIA VAGAS: 0
ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME SITUAÇÃO

1 100987 059.773.443-76 MIRLANE FERNANDES ARAUJO CADASTRO DE RESERVA

REGIONAL: CHAPADINHA
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA

ENSINO MÉDIO REGULAR - NÚCLEO COMUM - SOCIOLOGIA VAGAS: 0
ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME SITUAÇÃO

1 100351 025.813.863-71 DARLENE ARAUJO DA COSTA CADASTRO DE RESERVA
2 91996 019.589.613-02 VALDERINA LIMA COSTA CADASTRO DE RESERVA

REGIONAL: CHAPADINHA
MUNICÍPIO DE PAULINO NEVES

ENSINO MÉDIO REGULAR - NÚCLEO COMUM - GEOGRAFIA VAGAS: 0
ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME SITUAÇÃO

1 91601 778.181.723-00 MARCELINO NEVES COSTA                        CADASTRO DE RESERVA

2 93953 004.598.783-10 VALMIR DE SOUSA MAUES                         CADASTRO DE RESERVA

3 99837 766.523.353-87 ANTONIO FEITOSA BATISTA                       CADASTRO DE RESERVA

REGIONAL: CHAPADINHA
MUNICÍPIO DE PAULINO NEVES

ENSINO MÉDIO REGULAR - NÚCLEO COMUM - HISTÓRIA VAGAS: 0
ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME SITUAÇÃO

                                                                                            NENHUM AUTODECLARADO NEGRO 

REGIONAL: ITAPECURU-MIRIM
MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE

ENSINO MÉDIO REGULAR - NÚCLEO COMUM - BIOLOGIA VAGAS: 0

ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME SITUAÇÃO

1 101935 013.713.323-55 RAIMUNDO GOMES CADASTRO DE RESERVA

REGIONAL: ITAPECURU-MIRIM
MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE

ENSINO MÉDIO REGULAR - NÚCLEO COMUM - HISTÓRIA VAGAS: 0

ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME SITUAÇÃO

1 98293 476.038.103-10  MARIA CLEIA BARBOSA CADASTRO DE RESERVA

2 98945 028.153.473-00  FRANCISCO ISAEL BARBOSA DA SILVA  CADASTRO DE RESERVA
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REGIONAL: ITAPECURU-MIRIM
MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE

ENSINO MÉDIO REGULAR - NÚCLEO COMUM - SOCIOLOGIA VAGAS: 0
ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME SITUAÇÃO

 1 98892 982.951.443-91 SILVIA HELENA MACIEL CADASTRO DE RESERVA

REGIONAL: TIMON
MUNICÍPIO DE MATÕES

ENSINO MÉDIO REGULAR - NÚCLEO COMUM - MATEMÁTICA VAGAS: 0
ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME SITUAÇÃO

1  96292  011.753.843-48 MACIEL PINHEIRO DE SOUSA CADASTRO DE RESERVA

REGIONAL: TIMON
MUNICÍPIO DE MATÕES

ENSINO MÉDIO REGULAR - NÚCLEO COMUM - QUÍMICA VAGAS: 0
ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME SITUAÇÃO

1 101576 610.931.753-54 IGOR MIKAEL ALVES DE ARAUJO CADASTRO DE RESERVA

REGIONAL: TIMON
MUNICÍPIO DE MATÕES

ENSINO MÉDIO REGULAR - NÚCLEO COMUM - HISTÓRIA VAGAS: 0
ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME SITUAÇÃO

1 98515 680.923.503-53 MARCOS SERGIO PEDREIRA LIMA CADASTRO DE RESERVA

REGIONAL: PINHEIRO
MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO

ENSINO MÉDIO REGULAR - NÚCLEO COMUM – LINGUA ESTRANGEIRA INGLÊS VAGAS: 0
ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME SITUAÇÃO

1 93207 042.195.903-74 ANDERSON FERNANDO AMORIM PEREIRA CADASTRO DE RESERVA

REGIONAL: ZÉ DOCA
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO GURUPI

ENSINO MÉDIO REGULAR - NÚCLEO COMUM – LINGUA ESTRANGEIRA   INGLÊS VAGAS: 0
ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME SITUAÇÃO

1 98394 003.893.833-25 GENILSOM DOMINGOS CADASTRO DE RESERVA

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA

PORTARIA  Nº  031 DE 11 DE  FEVEREIRO DE 2021.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DO INSTITUTO ESTADUAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores constantes do Anexo Único desta Portaria para exercerem a função de Secretário Escolar, símbolo 
FG-03, de Unidades Vocacionais do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a considerar a partir de 01/01/2021.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação

Respondendo pelo Expediente do Instituto Estadual de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Maranhão
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ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 031/2021/GAB-IEMA

DESIGNAR
UNIDADE DE 

ENSINO MUNICIPIO ID/RCD NOME CARGO FUNÇÃO SIMB. VIGÊNCIA

Unidade 
Vocacional de 

Loreto
Loreto 300064-

00

Maria Cleidemar 
Alves Gomes Da 

Paixão

Prof.
Mag.40/20HS

Secretário 
Escolar FG-3

01/01/2021

Unidade 
Vocacional de 

Barra do Corda

Barra do 
Corda

273781-
00

Ivanete Chaves 
Barbosa

Auxiliar de 
Serviços

Secretário 
Escolar FG-3

Unidade 
Vocacional de 
Palmeirândia

Palmeirândia 290505-
00

Claudionete Lopes 
Azevedo

Prof.
Mag.40/20HS

Secretário 
Escolar FG-3

Unidade 
Vocacional do 
IEMA Pinheiro

Pinheiro 265917-
00

Everaldo Bandeira 
Ribeiro

Auxiliar 
Administrativo

Secretário 
Escolar FG-3

SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  SEGURANÇA PÚBLICA

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, inciso 
III, do Decreto nº 35.589, de 5 de fevereiro de 2020, 

RESOLVE:

 Reintegrar, em cumprimento à decisão judicial proferida 
nos autos da Ação de Rito Ordinário com Pedido de Tutela de Ur-
gência de Natureza Antecipada nº 0822845-05.2021.8.10.0001, em 
trâmite na Auditoria da Justiça Militar do Estado do Maranhão, data-
da de 18 de junho de 2021, o SD PM nº 297/17 TÚLIO DE PÁDUA 
SANTOS RIBEIRO, matrícula 2650547, ID nº 859152 ao Qua-
dro de Praça da Polícia Militar do Maranhão, tornando nulo o Ato de 
Licenciamento, a bem da disciplina, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Maranhão nº 093, de 18 de maio de 2021, página 30.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚ-
BLICA, EM SÃO LUÍS/MA, 02 DE JULHO DE 2021.

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA
Secretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº. 1099/2021 - GAB/SSP/MA.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚ-
BLICA, no uso de suas atribuições legais, conforme Despacho nº 
795/2021 – GAB/SSP/MA, de 25.06.2021,

RESOLVE:

Lotar os servidores abaixo no Centro de Inteligência de 
Segurança Pública.

ID NOME CARGO

00836551 Jalves Carvalho de Sousa 
Sobrinho Delegado de Policia

00863369 Gil Gonçalves e Silva Delegado de Policia

DÊ-SE CIÊNCIA,PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚ-
BLICA, EM SÃO LUÍS, 02 DE JULHO DE 2021.

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA
Secretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº. 1.100/2021 - GAB/SSP/MA.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚ-
BLICA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder Gratificação de Serviço Extraordinário (Verba 
140), no percentual de 100% (cem por cento), com base no Artigo 
103, da Lei nº. 6.107/94, ao servidor relacionado abaixo, a conside-
rar de 26.06.2021.

ID NOME CARGO EM 
SUBSTITUIÇÃO

00836639
Gil 
Gonçalves 
e Silva

Gestor do Centro 
de Inteligência 
de Segurança 
Pública, Símbolo 
DGA

Bruno Figueiredo 
Aguiar

DÊ-SE CIÊNCIA,PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚ-
BLICA, EM SÃO LUÍS, 05 DE JULHO DE 2021.

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA
Secretário de Estado da Segurança Pública

Termo de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços

PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e os contratados da Perícia Oficial de 
Natureza Criminal, conforme quadro.
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OBJETO: Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública e os contratados da Perícia Oficial 
de Natureza Criminal.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente instrumento fica rescindido o Contrato, de acordo com o oficio nº 065/2021 – ICRIM-GAB-DIR, 
São Luís de 28.06.2021, devendo seus efeitos serem considerados a partir da data relacionada no quadro abaixo.

CLÁUSULA SEGUNDA: as partes elegem o foro da Comarca de São Luís, Capital do Estado do Maranhão para dirimir quaisquer duvida 
oriundas desta rescisão.

NOME CONTRATADO CARGO Nº CONTRATO VIGÊNCIA

KARLA CRISTINA GOMES ALVARES DIAS Auxiliar Administrativo 024/2019 25.06.2021

São Luís, 06 de junho de 2021.

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA
Secretário de Estado da Segurança Pública

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL 59/2021

RESULTADO FINAL
MUNICÍPIO DE DAVINOPOLIS - MARANHÃO

O Secretário de Estado da Administração Penitenciária, 
no uso de suas atribuições legais e considerandoo que consta 
no Edital nº 59/2021, que trata do PROCESSO SELETIVO SIMPLI-
FICADO PARA FORMACAO DO QUADRO RESERVA PARA O 
CARGO ESPECIALISTA PENITENCIARIO EM ENFERMAGEM 
TEMPORARIO PARA A UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE 
DAVINOPOLIS/ MA, RESOLVE:

1.Divulgar e homologar o resultado final dos candidatos 
classificados e aprovados.

2.A Secretaria de Administração Penitenciária convocará o 
quantitativo de candidatos de acordo com a ordem de classificação e 
da necessidade da Unidade Prisional.

ESPECIALISTA PENITENCIARIO EM ENFERMAGEM

 CLASSIFICADO(S)

ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME

1 3917 60387145370 GENEYON DOS SANTOS 
SILVA

2 2563 48802999368 VICENTINA GOMES 
RIBEIRO

3 1786 89905920382 ROGERIO GUIMARAES 
LACERDA

4 1873 49898850310 MAHENDRA VANESSA PE-
REIRA OLIVEIRA AGUIAR

5 1565 01132301335 JADSON PINHEIRO FER-
REIRA

6 1509 05132635350 CARLOS HENRIQUE SILVA 
LIMA

7 1710 69288631291 LEONILDO DE OLIVEIRA 
SANTOS

8 2016 04456634308 FERNANDO DA SILVA 
COSTA

9 1681 02260319343 LAYSE HORTEGAL ARA-
GAO

10 2318 03047802351 ONEIDE DOS ANJOS 
PEREIRA

11 2456 61736716387 ELISIANE BARROS FROES

12 3202 02751740340 RAYMARA MENDES DE 
LIMA

13 1439 05028165386 ALEX FEITOSA NEPOMU-
CENO

14 3771 60002420341 TAYANY DE JESUS ABREU 
LEITE

15 2179 10726851400 FABIO DA SILVA ROCHA

16 1394 05283670309 TAMIRES MARIA DE OLI-
VEIRA CARVALHO

17 1446 65568362300 REINALDO MAGNO RA-
MOS VIEIRA

18 3930 01342494377 SUZANE CARDOSO SILVA

19 2008 60314031375 JEANE DOS SANTOS 
ROCHA

20 3475 04081001332 OVERLAINE BEZERRA 
RIBEIRO

21 1246 61114321338 JEOVANNA KAREN DE 
JESUS CAMPOS EVERTON

DESCLASSIFICADO(S)

ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME

22 3636 00280705344 ERNANDES DE SA BE-
ZERRA

23 2146 04770028385 JHONNATAN RICHARD 
BORGES SILVA

24 1684 02576056148 HELENA PEREIRA DA 
SILVA

25 1549 01181453399 RAIMUNDO LUIS ARAUJO 
QUEIROZ

26 3859 04921505160 ANA PAULA DE FREITAS 
SILVA BRASIL

27 2343 64565572320 MARIA ELZA FRANCISCA 
DA SILVA

28 2438 99384175315 ROSIENE SANTOS BE-
SERRA

29 2615 01617607320 FABRINA DA COSTA CAR-
VALHO

30 3528 03348264383 INALISON DA SILVA 
MENDES

31 3465 60485080346 JOAFFSON FELIPE COSTA 
DOS SANTOS
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32 1517 96426969320 ALINE NASCIMENTO 
NUNES

33 3643 91667631349 MARTA SOLANGE DE 
SOUSA SILVA

34 1738 05921908380 JONATA CUNHA MACEDO

35 2901 60671298330 GABRIEL ERIC MORAIS 
BARROS

36 1219 06080445395 EMANOEL VICTOR SANTA-
NA DA CRUZ

37 3939 92494064287 MHARA LETICIA LOPES 
RIBEIRO

38 3534 02916646361 LILIAN BATISTA PINHEIRO

39 1837 01751785343 WILLONNIA MARCIA DE 
ALMEIDA BRANDAO

40 3596 01908182393 NAYARA TEREZA FERREI-
RA DA SILVA

41 1252 60956114318 HELENA PEREIRA DE 
SOUSA

42 2334 02710177323 MERCY MAYLYN DOS 
PASSOS SILVA

43 3356 05650956332 MARCOS AULERIO DE 
SOUZA GONCALVES

44 1380 01593904274 VITORIA CHRISTINI ARAU-
JO BARROS

45 2536 06954606332 RAYNA GABRIELA MACAU 
DA SILVA

São Luís/MA, 08/07/2021

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
 EDITAL 61/2021

RESULTADO FINAL
MUNICÍPIO DE SANTA INES - MARANHÃO

O Secretário de Estado da Administração Penitenciária, 
no uso de suas atribuições legais e considerandoo que consta 
no Edital nº 61/2021, que trata do PROCESSO SELETIVO SIMPLI-
FICADO PARA FORMACAO DO QUADRO RESERVA PARA O 
CARGO ESPECIALISTA PENITENCIARIO EM ENFERMAGEM 
TEMPORARIO PARA A UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE 
SANTA INES/ MA, RESOLVE:

1.Divulgar e homologar o resultado final dos candidatos 
classificados e aprovados.

2.A Secretaria de Administração Penitenciária convocará o 
quantitativo de candidatos de acordo com a ordem de classificação e 
da necessidade da Unidade Prisional.

ESPECIALISTA PENITENCIARIO EM ENFERMAGEM 

CLASSIFICADO(S)

ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME

1 3451 40744787300 REGINA LUCIA SOTERO 
MARTINS

2 3115 60178968307 TAYHANE GOMES COSTA 
VELOSO

3 2900 01803639300 ETANIELE FERREIRA PIN-
TO PINHEIRO

4 1405 48802999368 VICENTINA GOMES 
RIBEIRO

5 1870 49898850310 MAHENDRA VANESSA PE-
REIRA OLIVEIRA AGUIAR

6 1173 89905920382 ROGERIO GUIMARAES 
LACERDA

7 1716 80471102334 DALVILENE DE JESUS 
CARDOSO

8 1560 01132301335 JADSON PINHEIRO FER-
REIRA

9 1506 05132635350 CARLOS HENRIQUE SILVA 
LIMA

10 3154 69288631291 LEONILDO DE OLIVEIRA 
SANTOS

11 1202 02570984370 LETICYANNE LUCAS GO-
MES PEREIRA

12 1820 03889953352 INGRID SUELLEN SERPA 
DA SILVA

13 2014 04456634308 FERNANDO DA SILVA 
COSTA

14 2317 03047802351 ONEIDE DOS ANJOS 
PEREIRA

15 1606 48933503315 MARIA DO CARMO MOU-
RAO NASCIMENTO

16 2452 61736716387 ELISIANE BARROS FROES

17 1437 05028165386 ALEX FEITOSA NEPOMU-
CENO

18 3776 60002420341 TAYANY DE JESUS ABREU 
LEITE

19 1229 03525425350 EMERSON FILIPE MELO DE 
AGUIAR

20 2176 10726851400 FABIO DA SILVA ROCHA

21 1389 05283670309 TAMIRES MARIA DE OLI-
VEIRA CARVALHO

22 3378 62509616315 CLENIA DE JESUS AGUIAR 
FONSECA

23 1443 65568362300 REINALDO MAGNO RA-
MOS VIEIRA

24 3843 98413724287 DIANE SOUSA GOMES

25 3477 04081001332 OVERLAINE BEZERRA 
RIBEIRO

CLASSIFICADO(S)

ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME

26 3251 00291542352 UEBISTON RUI AIRES DE 
OLIVEIRA

27 1244 61114321338 JEOVANNA KAREN DE JE-
SUS CAMPOS EVERTON

DESCLASSIFICADO(S)

ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME

28 2087 69572500325 HAMIN RACHID TRA-
BULSI

29 3639 00280705344 ERNANDES DE SA BE-
ZERRA

30 1792 00604401396 CHRISTYELLE LIMA DOS 
SANTOS

31 2143 04770028385 JHONNATAN RICHARD 
BORGES SILVA

32 2366 01154482332 DAYANA ROCHA DA SILVA 
BARROS

33 3146 02032018330 FRANCISCO DE ASSIS 
VIEIRA AGUIAR FONSECA
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34 1819 05205733314 ANGELO ANTONIO COSTA 
ABENANTE

35 1547 01181453399 RAIMUNDO LUIS ARAUJO 
QUEIROZ

36 3572 60041413300 ALICE MENDES RODRI-
GUES

37 1412 03542141445 CATIA SIMONE FERREIRA 
SILVA

38 1272 02717925317 MARGELO DOS SANTOS 
COSTA

39 2978 03305030305 IVANA KETHEN BARROS 
CORREA

40 1680 02260319343 LAYSE HORTEGAL ARA-
GAO

41 1411 62624008349 ANA PAULA DE SOUSA 
FREITAS

42 3836 60588783307 RONDINELLE DOS SAN-
TOS CHAVES

43 1765 96978899372 ZENILSON SOUSA FER-
REIRA

44 2084 03081757355 THAYS OLIVEIRA DE 
ABREU

45 3526 03348264383 INALISON DA SILVA 
MENDES

46 2826 03230001346 STEPHANIE MARIA RO-
DRIGUES TAVARES

47 1751 03983819338 JANAIRA DA SILVA LIRA

48 3463 60485080346 JOAFFSON FELIPE COSTA 
DOS SANTOS

49 3400 02285189389 ADRIANO AGUIAR 
PEREIRA

50 2547 03408668370 FABRICIA FERNANDES 
BARROS

51 2647 70087385368 SUZANA LOPES LOYOLA

52 2395 01726163369 KELYANE PONTES IRINEU

53 2464 00354286358 GLEIDSON GUSMAO 
RAMOS

54 3632 91667631349 MARTA SOLANGE DE 
SOUSA SILVA

55 2005 60314031375 JEANE DOS SANTOS 
ROCHA

DESCLASSIFICADO(S)

ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME

56 1734 05921908380 JONATA CUNHA MACEDO

57 2777 60671298330 GABRIEL ERIC MORAIS 
BARROS

58 1218 06080445395 EMANOEL VICTOR SAN-
TANA DA CRUZ

59 3535 02916646361 LILIAN BATISTA PINHEI-
RO

60 2910 02439299359 RAPHAEL OLIVEIRA MU-
NIZ

61 2751 04612282388 JOSE CARLOS LOPES MA-
GALHAES

62 2715 05869326311 REISIANE DOS SANTOS 
GUIMARAES

63 1305 06221258340 MICAELLY PINHEIRO 
CANTANHEDE

64 1371 61236296389 THAIS GOMES OLIVEIRA

65 3161 72759089134 ARMENYA DA SILVA 
BRANDAO COSTA

66 1515 96426969320 ALINE NASCIMENTO 
NUNES

67 3928 01342494377 SUZANE CARDOSO SILVA

68 1453 02928224300 JONAS RODRIGUES DA 
CRUZ

69 1248 60956114318 HELENA PEREIRA DE 
SOUSA

70 3739 96787074387 MARAJOANA DE JESUS 
NUNES

71 1633 00085875317 JANETE SOUZA PINHEIRO

72 2228 01075293359 SILVIA HELENA DOS 
SANTOS

73 2332 02710177323 MERCY MAYLYN DOS 
PASSOS SILVA

74 2260 05168580335 KELLY DE SOUSA ALVES 
OLIVEIRA

75 1235 05148673370 LUCIANE KETNA ARAUJO 
DA SILVA

76 2117 06682473397 FRANCISCO LEONARDO 
DE OLIVEIRA ROCHA

77 1384 01593904274 VITORIA CHRISTINI 
ARAUJO BARROS

78 3745 61562511386 JADSON YGOR DUTRA

79 2524 06954606332 RAYNA GABRIELA MA-
CAU DA SILVA

São Luís/MA, 08/07/2021

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
 EDITAL 74/2021

RESULTADO FINAL
MUNICÍPIO DE CURURUPU - MARANHÃO

O Secretário de Estado da Administração Penitenciária, 
no uso de suas atribuições legais e considerandoo que consta 
no Edital nº 74/2021, que trata do PROCESSO SELETIVO SIMPLI-
FICADO PARA FORMACAO DO QUADRO RESERVA PARA O 
CARGO ESPECIALISTA PENITENCIARIO EM SERVICO SO-
CIAL TEMPORARIO PARA A UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE 
DE CURURUPU/ MA. , RESOLVE:

1.Divulgar e homologar o resultado final dos candidatos 
classificados e aprovados.

2.A Secretaria de Administração Penitenciária convocará o 
quantitativo de candidatos de acordo com a ordem de classificação e 
da necessidade da Unidade Prisional.

ESPECIALISTA PENITENCIARIO EM SERVICO SOCIAL 

CLASSIFICADO(S)

ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME

1 4003 63226278304 IVAN CRAVEIRO DA SILVA
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2 2671 40525023372 SILDENIRA DA CONCEICAO 
PEREIRA PACHECO

3 3733 00402588312 RONAILTON SABOIA NAS-
CIMENTO

4 3205 25351486334 DILMA OLIVEIRA SIMAS

5 2721 80845509349 SHIRLENY SHELLY NASCI-
MENTO CUNHA

6 2552 99780135391 JOSELIA ASSUNCAO LIMA

7 2578 60925150320 SACHA LUANA DA SILVA 
REGO

8 3673 02620261392 ERIKA DINIZ DE LIMA

9 4012 25639102349 WIRLANDIA SANTOS MAIA

10 3351 01324367369 IRLA ANDRELIA BARBOSA 
MACIEL

11 2617 04813577342 JUCELIA BEZERRA SOUSA 
SANTIAGO

12 2737 60721443303 PATRICIA LUCILIA MAR-
TINS SILVA

DESCLASSIFICADO(S)

ORDEM INSCRIÇÃO CPF NOME

13 4046 65513908387 ELIZANGELA BEZERRA DE 
OLIVEIRA

14 3975 00609670301 ALDILENE SALGUEIRA 
SANTOS

15 4042 33510725387 MARIA CLEUDIMAR SILVA 
MARTINS

16 4015 00938083309 JOCELIA CRISTINA PEREI-
RA SIMPLICIO

17 4000 02142862314 JUCILENE DA CONCEICAO 
DE AVIS

18 2620 02717949330 JENIFE COSTA CALDAS

19 3173 04524582347 MARIA GLECIANE DO NAS-
CIMENTO

20 2876 07233519374 YASMIM LOPES FRAZAO

21 3283 58570870310 NALVA TANIA SILVA MATOS

22 3352 02536306305 NADILMA COSTA DA SILVA

23 3122 02731693355 JACILENE COSTA FERREIRA

24 2585 64439372368 LUZINEA RABELO COIMBRA

25 3830 05148692324 DAYANE LORRAYNA SALA-
ZAR PINHO

26 4001 60287987388 MIRELLY GOMES DOS 
SANTOS

27 3305 77533348320 ROSANA CHAGAS MENDES 
MARTINS DA SILVA

28 3956 00680892362 GISELIA SILVA

29 3478 04081001332 OVERLAINE BEZERRA RI-
BEIRO

30 3955 60397506341 TAYLANE DE PAULA DINIZ 
CARVALHO

31 3718 88302199320 ISMAEL SOUSA DE CASTRO

32 2631 94090874300 CARLOS ANTONIO OLIVEI-
RA DE SOUSA

33 3080 05739753376 MARCIA FABIANE DOS 
SANTOS NASCIMENTO

São Luís/MA, 09/07/2021

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, 09 DE JULHO DE 2021

Institui e regulamenta a padronização dos 
processos administrativos não digitais no 
âmbito da Secretária de Estado de Ad-
ministração Penitenciária do Estado do 
Maranhão.

Considerando a Lei nº. 8.959/2009, que estabelece normas 
gerais para a elaboração e tramitação dos atos e processos administrativos no 
âmbito do Poder Executivo do Estado do Maranhão;

Considerando o Decreto Estadual nº. 33.332, de 13 de se-
tembro de 2017 que aprovou o Regimento Interno da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária – SEAP;

Considerando a necessidade permanente de regramentos e 
controles internos para garantia da eficiência e higidez dos procedi-
mentos administrativos; 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso das atribuições que 
lhe conferem os artigos 69, inciso II da Constituição do Estado do 
Maranhão, 4, inciso I, alínea “b” da Lei nº. 8.959/2009 e 3, inciso III 
do Decreto nº. 33.332, de 13 de setembro de 2017.

RESOLVE:

CAPÍTULO I 
 DAS DISPOSIÇÃO INICIAL

Art. 1º A presente instrução normativa tem como finalidade 
estabelecer normas e procedimentos para padronizar a autuação, a 
classificação, a numeração, a abertura e o encerramento de volumes, 
a tramitação, o despacho, o apensamento, o desapensamento e a 
juntada de documentos avulsos para formação de processos e os 
dele decorrentes.

CAPÍTULO II
DOS CONCEITOS

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:

I – Processo: documento ou conjunto de documentos que 
exige um estudo detalhado, bem como procedimentos observados por 
meio de despachos, pareceres, decisões, anexos etc;

II – Autuação: consiste em receber um requerimento das 
Secretarias Adjuntas que envolva um ato de expediente, uma decisão 
administrativa, uma autorização, uma permissão ou uma outra forma 
de deliberação promovida por autoridade competente;

III – Folha do processo: são as duas faces de uma folha de 
papel do processo;

IV – Página do processo: é cada uma das faces de uma folha 
de papel do processo;

V – Peça do processo: é o documento que, sob diversas 
formas, integra o processo;

VI – Numeração: trata-se do controle de paginação, que é a 
numeração sequencial dos documentos recebidos por cada setor que 
venha a anexar folhas ao Processo Administrativo;

VII – Despacho: é o documento que visa a promover as 
movimentações administrativas do Processo Administrativo, de 
modo a, assim, possibilitar o alcance de sua finalidade;

VIII – Apensamento: é a união provisória de um ou 
mais processos a um processo mais antigo, objetivando o estudo e 
a uniformização de tratamento em matérias semelhantes, tendo o 
mesmo interessado ou não;

IX – Desapensamento: é o ato de separar os processos 
apensados anteriormente;

X – Anexação: trata-se de um procedimento definitivo e 
irreversível o qual será feito somente quando houver dependência 
entre os processos a serem anexados;
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XI – Encerramento de volume: é o ato de finalizar o volume 
de um processo administrativo, não permitindo que novos documentos 
sejam acostados depois que o limite de folhas estabelecido – 200 
(duzentas) – é atingido;

XII – Abertura de volume: é o ato de iniciar um novo 
volume de processo administrativo, em razão da finalização do 
volume anterior, anexando ao novo volume os documentos relativos 
ao processo administrativo;

XIII – Tramitação: trata-se da movimentação do processo 
entre os setores, a qual, necessariamente, deverá constar no protocolo 
físico (livro de protocolo) e virtual (e-processo);

XIV – Setor: Secretarias Adjuntas, Unidades Gestoras, 
Unidades de Assessoramento e Supervisões.

Parágrafo único. Envelopes de correspondências não 
serão considerados peças de processos, devendo ser descartados 
depois de anotadas as informações necessárias referentes ao endereço 
do remetente, no verso do documento recebido.

CAPÍTULO III 
DA NUMERAÇÃO DE FOLHAS E DE PEÇAS

Art. 3º A numeração das peças do processo é iniciada no 
setor que autuou o processo administrativo.

Parágrafo único. As peças subsequentes serão numeradas 
pelos setores que as adicionarem.

Art. 4º As folhas dos processos serão numeradas em ordem 
crescente, sem rasuras, devendo ser utilizado carimbo próprio para 
colocação do número, aposto no canto superior direito da página.

§1º A numeração deve iniciar a partir da segunda folha, 
com o número 02 (dois);

§2º O carimbo para numeração de folhas conterá: nome do 
órgão, nº do processo, nº da folha, rubrica e matrícula do servidor, 
conforme Anexo I.

 Art. 5º O verso da folha não será numerado, e sua 
identificação, quando for necessária, terá como referência o número 
acompanhado da letra “V” da palavra verso. Exemplo: 120; 120-V.

Art. 6º Nenhum processo poderá ter duas peças com a 
mesma numeração, não sendo admitido diferenciá-las pelas letras 
“A” e “B”, nem rasurar.

Art. 7º Nos casos em que a peça do processo estiver em 
tamanho reduzido, se o documento apresentar informação apenas 
na frente, esta será colada em folha de papel branco, apondo-se o 
carimbo da numeração de peças de tal forma que o canto superior 
direito do documento seja atingido pelo referido carimbo.

Parágrafo único. Caso o documento apresente informação 
na frente e no verso, os documentos deverão ser colados de forma a 
não prejudicar a leitura das informações.

Art. 8º Quando, por falha ou omissão, for constatada a 
necessidade da correção de numeração de qualquer folha dos autos, 
deve-se desconsiderar a anterior, apondo um “X” sobre todo o 
carimbo de paginação a se inutilizar, conforme Anexo II.

Parágrafo único. O carimbo de “CANCELADO” não 
deverá ser utilizado na hipótese do art. 8º, devendo ser renumerada 
as folhas seguintes, sem rasuras, e certificando-se acerca da correta 
disposição de carimbos e numeração.

                                      CAPÍTULO IV
DO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E DE PROCESSOS

Art. 9º Todo documento de âmbito externo destinado à 
SEAP será recebido, analisado, registrado e distribuído pelo Setor de 
Protocolo. 

Art. 10. A correspondência lacrada, sem destinação clara, 
quando recebida pelo Protocolo Central, poderá ser aberta para 
melhor definição das providências.

Art. 11. Os Protocolos Setoriais só deverão receber 
processo se confirmadas as situações abaixo:

I – despacho direcionado ao setor destinatário;
II – despacho assinado e carimbado pelo remetente;
III – folhas do processo numeradas;
IV – tramitação realizada no sistema e-processo.

Parágrafo único. Caso uma das situações acima não seja 
atendida, o processo deverá ser devolvido ao setor remetente para a 
realização dos ajustes necessários.

Art. 12. A situação atual e o histórico de tramitação 
dos processos administrativos poderão ser acompanhados pelo 
requerente, interna ou externamente, por meio do sítio eletrônico 
www.eprocessos.ma.gov.br, no qual constará a localização, o órgão 
ou o setor responsável pela análise, o tempo do processo no setor, o 
agente público ou o setor administrativo responsável.

CAPÍTULO V
DA DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS

Art. 13. Nenhum documento poderá permanecer por mais 
de 24h (vinte e quatro horas) no Protocolo Central, salvo os recebidos 
às sextas feiras, véspera de feriados ou pontos facultativos.

Parágrafo único. Documentos assinalados como “URGENTE” 
devem ser tramitados de imediato.

CAPÍTULO VI 
DA JUNTADA DE PROCESSOS

Art. 14. A juntada de processos será executada pelo 
Protocolo Central ou Setorial, mediante determinação, por despacho, 
de seu dirigente.

Parágrafo único. A dependência será caracterizada quando 
for possível definir um processo como principal e um ou mais como 
acessórios.

Seção I
Da Juntada por Anexação

Art. 15. A juntada por anexação ocorre quando da união 
definitiva de um processo a outro, e se tratando do mesmo interessado 
e de assuntos iguais ou semelhantes.

Art.  16. A juntada por anexação deverá respeitar a seguinte 
forma:

I – colocar em primeiro lugar a capa e o conteúdo do 
processo principal;

II – retirar a capa do processo acessório, sobrepondo-a 
à capa do principal e mantê-los sobre as duas capas, formando um 
único conjunto;
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III – renumerar e rubricar as peças do processo acessório, 
obedecendo à numeração já existente no principal;

IV – lavrar o “TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO” 
na última folha do processo mais antigo;

V – anotar na capa do processo principal o número do 
processo acessório que foi juntado;

VI – registrar, em sistema de protocolo, a juntada por 
anexação;

VII – dobrar a capa do processo juntado na vertical.

Parágrafo único. A(s) folha(s) do(s) processo(s) anexado(s) 
terá(ão) sua numeração anterior cancelada, mas de forma que, ainda, 
permita sua identificação, sendo renumeradas, prosseguindo-se a 
numeração a partir da última folha do processo principal.

Seção II
Da Juntada por Apensação

Art. 17. Utiliza-se a apensação quando se trata de 
interessados diferentes, e assuntos iguais ou semelhantes.

Deverá ser observada a seguinte metodologia:

I – manter superposto um processo ao outro, presos por 
colchetes ou barbante, conforme o número de páginas, ficando em 
segundo lugar o processo que contenha o pedido de juntada;

II – manter as folhas de cada processo com sua numeração 
original;

III – lavrar o ‘TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO’ 
na última folha do processo mais antigo, o qual, no ato da apensação, 
ficará em primeiro lugar;

IV – anotar o número do processo apensado na capa do 
processo que ficar em primeiro lugar;

V – registrar, em sistema próprio, a juntada por apensação;
VI – anexar à solicitação de apensação como última peça 

do processo principal, devendo o Termo de Apensação constar no 
processo principal, bem como nos acessórios.

§1º Após a apensação, anotar o número de cada processo 
apensado na capa do processo principal.

§2º Cada processo permanecerá com o seu respectivo 
número e quantitativo de peças, continuando a numeração das suas 
peças independente um do outro.

CAPÍTULO VII
DA DESAPENSAÇÃO

Art. 18. Quando os processos apensados alcançarem 
o efeito final, poderão ser desapensados, antes do arquivamento, 
mediante despacho da autoridade competente.

Art. 19. Deverá ser anexada a solicitação de desapensação 
no mesmo processo que contenha o pedido apensação. 

Art. 20. A metodologia para a desapensação será:

I – separar os processos;
II – lavrar o “TERMO DE DESAPENSAÇÃO” no processo 

que solicitou a juntada (processo principal e seus acessórios);
III – tornar sem efeito a anotação da capa do processo feita 

à época da desapensação;
IV – apor despacho de encaminhamento em cada processo 

a ser desapensado;
V – registrar a desapensação em sistema próprio.

CAPÍTULO VIII
DO DESMEMBRAMENTO DE PEÇAS

Art. 21. O desmembramento ocorrerá mediante autorização 
e instruções específicas da autoridade competente.

Art. 22. A metodologia adotada será:

I – retirar os documentos que constituirão outro processo;
II – apor o “TERMO DE DESMEMBRAMENTO” no 

local em que foram retirados os documentos;
III – proceder a autuação dos documentos retirados, 

renumerando suas páginas, conforme estabelecido nesta Instrução 
Normativa.

CAPÍTULO IX
DO ENCERRAMENTO E DA ABERTURA DE VOLUME 

SUBSEQUENTE

Art. 23. O encerramento será feito no ato de abertura de um 
volume subsequente.

Art. 24. A abertura de novo volume processual proceder-
se-á da seguinte forma:

I – a abertura de volume deverá ser realizada pelo setor 
detentor do processo no momento em que o limite de 200 (duzentas) 
folhas for atingido;

II – logo após a capa, incluir-se-á “TERMO DE 
ABERTURA DE VOLUME”, que não deve ser numerado;

III – para sua abertura, o setor responsável providenciará 
o preenchimento da nova capa, atualizando o sistema informatizado. 

IV – os volumes deverão ser numerados na capa do 
processo, com a seguinte inscrição: Volume I, Volume II e etc. 

§1º O documento encadernado ou em brochura, bem como 
os de grande volume, será apensado ao processo com a colocação 
da etiqueta de anexo, contendo o número do processo e a palavra 
“anexo”.

§2º As peças processuais não devem exceder 200 (duzentas) 
folhas.

§3º A fixação dos colchetes observará a distância, na 
margem esquerda, de cerca de 2cm.

§4º Quando a peça processual contiver número de folhas 
excedente ao limite fixado nesta Instrução Normativa, a partir do 
próximo número, formar-se-á outro volume.

 Ex: No caso de processo contendo 180 folhas, ao qual será 
incluído um documento contendo 50, encerrar-se-á o volume com 
180 e abrir-se-á novo volume com o referido documento de 50 folhas.

Art. 25. O encerramento e a abertura de novos volumes 
serão efetuados mediante a lavratura dos respectivos Termos, em 
folhas suplementares não paginadas.

I – a abertura do volume subsequente será informada no 
volume anterior e no novo volume.

II – o volume criado deverá ter suas folhas numeradas 
a partir do número da última folha (a que antecede o Termo de 
Encerramento) do processo ou do volume anterior.
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CAPÍTULO X 
DO DESAPARECIMENTO OU EXTRAVIO DE PROCESSO

Art. 26. A reconstituição de processo extraviado tem caráter 
excepcional e não exclui o procedimento administrativo destinado a 
apurar a responsabilidade do servidor detentor do processo.

Art. 27. O desaparecimento ou o extravio de processo 
será comunicado à autoridade competente, que tomará as seguintes 
providências:

I – comunicar o fato à Corregedoria para a apuração 
imediata;

II – autorizar a reconstituição do processo, com as cópias 
dos documentos que o constituíam;

III – apor uma folha inicial informando que aquele 
processo está sendo reconstituído, constando o número do processo, 
procedência, interessado, assunto e outras informações julgadas 
necessárias;

IV – atribuir nova numeração ao processo reconstituído;
V – registrar, no sistema próprio, a ocorrência, citando o 

número do processo extraviado e o atual.

Parágrafo único. Quando houver necessidade de reproduzir algum 
processo, deve-se usar um carimbo que o identifique como cópia.

CAPÍTULO XI  
DO ARQUIVAMENTO

Art. 28. O arquivamento de um processo administrativo 
dar-se-á:

I – por indeferimento do pleito;
II – pelo atendimento da solicitação e pelo cumprimento 

dos compromissos arbitrados ou dele decorrentes;
III – pela expressa desistência ou renúncia do setor 

demandante, mediante manifestação escrita;
IV – quando seu desenvolvimento for interrompido por 

período superior a um ano, por omissão do setor demandante.

§1º O setor responsável pelo assunto do processo poderá 
consultar a Autoridade Competente em relação ao arquivamento 
quando o objeto se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato 
superveniente.

§2º O processo administrativo encerrado deverá ser 
encaminhado ao Arquivo/ Digitalização/Comissão de Avaliação 
de Documentos e Arquivo – CADA da SEAP, mediante Termo de 
Arquivamento.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 29. A presente Instrução Normativa não obstará que 
futuros procedimentos e sistemas sejam executados em paralelo ao 
andamento dos processos físicos.

Art. 30. Os casos omissos serão analisados e decididos 
pelo Secretário ou pelo Subsecretário de Estado de Administração 
Penitenciária, com o assessoramento da Comissão Permanente de 
Apuração de Responsabilidade em Licitações e Contratos e Controle 
Interno – COMPAC.

Art. 31. Aplicam-se supletiva e subsidiariamente aos 
procedimentos previstos nesta Portaria, no que for cabível:

I – a Lei ordinária estadual nº 8.959 de 08 de maio de 2009;
II – a Lei federal Nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999;

III – o Manual de Normas Procedimentos de Protocolo 
Administrativo do Senado;

IV – demais normas referentes ao processo administrativo 
no âmbito da Administração Pública Estadual. 

 Art. 32. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária
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