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SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  INDÚSTRIA,  COMÉRCIO 
E  ENERGIA

Junta  Comercial do  Estado  do  Maranhão  - JUCEMA 

PORTARIA Nº 451/2022 - JUCEMA 

                                                          São Luís, 31 de março de 2022.

 O PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 
DO MARANHÃO, usando da atribuição que lhe é conferida pelo art. 
236 da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994

 RESOLVE:

 I – DETERMINAR a instauração de Sindicância Inves-
tigativa, para apurar possíveis irregularidades e responsabilidades 
da servidora pública, THAIS ANANDA OLIVEIRA, matrícula nº 
00848068, lotada na Sede da JUCEMA.

 II – CONSTITUIR Comissão de Sindicância integrada pela 
servidora ANA BEATRIZ LIMA ALVES, assessora jurídica, matrí-
cula nº 00867586, servidor, FERNANDO AUGUSTO NEVES DE 
ARAUJO, auxiliar administrativo, matrícula nº 00004612, e servi-
dora LARISSA ROCHA DA SILVA, secretaria geral, matrícula nº 
00866531-2, para sob a presidência da primeira dar cumprimento ao 
disposto no item precedente.

 III – DETERMINAR que a Comissão, em cumprimento ao 
que dispõe a legislação pertinente, NOTIFIQUE a servidora THAIS 
ANANDA OLIVEIRA da instauração da Sindicância.

§2º Os casos de delegação, de que tratam o §1º do artigo 3º, 
deverão ser comunicados à Diretoria de Recursos Humanos. 

Art. 5º O registro de ponto manual deverá ser realizado apenas 
em casos excepcionais, devendo ser autorizado pela Diretoria de Recur-
sos Humanos, apenas mediante a apresentação das devidas justificativas. 

Art. 6º O colaborador deverá acompanhar diariamente o 
registro das informações do sistema. 

§ 1º Na hipótese do colaborador identificar inconsistência 
deverá, no prazo de 02 (dois) dias da ocorrência, sob pena de pre-
clusão, apresentar sua impugnação a Gerência do setor, no caso de 
colaborador da sede e, ao RH no caso do colaborador na unidade de 
saúde, que será respondida em até 05 (cinco) dias, respeitada a data 
de corte da competência.  

§ 2º A Gerência de RT do Recursos Humanos da EMSERH 
comunicará mensalmente para as Gerências da sede e ao RH da uni-
dade de saúde a data de corte.

Art. 7º O registro de ponto processado em desacordo às 
disposições desta portaria, bem como autorizadas por colaboradores 
diversos daqueles previstos no artigo 3º desta portaria, deverão ser 
canceladas no sistema informatizado de controle de frequência. 

Art. 8º O excesso de horas em um dia poderá ser compen-
sado pela correspondente diminuição em outro dia, através do regime 
de compensação, não ensejando o pagamento de horas-extras.

Parágrafo único. A compensação de que trata o caput deste ar-
tigo deverá ser realizada em até 60 (sessenta) dias, sob pena de preclusão.

Art. 9º As faltas injustificadas dos colaboradores da Em-
presa Maranhense de Serviços Hospitalares/EMSERH implicarão em 
descontos remuneratórios proporcionais aos dias não trabalhados, 
obedecendo às seguintes disposições: 

I – somente serão aceitos expedientes solicitando abono de 
faltas em caso de inoperância técnica do sistema informatizado de 
ponto, devendo toda a frequência do colaborador ser gerenciada ele-
tronicamente (registro, requisições, autorizações, faltas, etc.); 

II – somente serão ressarcidos valores descontados a título 
de faltas em casos excepcionais, expressamente autorizados pela Di-
retoria de Recursos Humanos/EMSERH mediante apresentação das 
devidas justificativas pelo colaborador. 

Art. 10º Os casos não disciplinados por esta Portaria serão 
dirimidos pela Diretoria de Recursos Humanos da Empresa Mara-
nhense de Serviços Hospitalares/EMSERH.

Art. 11º Esta Portaria entra em vigor a partir de 31 de março 
de 2022.

Dê-se Ciência. Cumpra-se.

MARCOS ANTÔNIO DA SILVA GRANDE
- Presidente da EMSERH -

Comissão Intergestores Bipartite – CIB/MA

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM Nº 04/2022 – CIB/MA DE 
06 DE ABRIL DE 2022

                                           
Dispõe sobre a solicitação de Recursos 
para Média e Alta Complexidade do Mu-
nicípio de Caxias/MA.

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 autorização da Comissão Intergestores Bi-
partite, determinada na reunião ordinária realizada no dia 15/06/2018, 
na forma descrita no respectivo Resumo Executivo, para a emissão 
de resoluções como pareceres favoráveis da Unidade Gestora de Re-
gulação Controle e Avaliação do Sistema de Saúde – UGRCASS de 
acordo com o fluxo e critérios estabelecidos;

Considerando a Lei nº 141 de 13 de janeiro de 2012 que Re-
gulamenta o §3 art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os 
valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde;

Considerando o Oficio nº 190/2021 da Prefeitura Municipal 
de Caxias que solicita o incremento do Teto de MAC para ampliar e 
manter a oferta dos serviços das clinicas de: Ortopedia, Oftalmologia, 
Ginecologia e Cardiologia, processo nº 69469/2022;

Considerando o parecer favorável da Unidade Gestora de 
Regulação, Controle e Avaliação do Sistema de Saúde.

R E S O L V E

ARTIGO 1º - APROVAR a solicitação de Recurso no va-
lor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) / ano em parcela única 
para custeio dos serviços de Manutenção dos Serviços de Média e 
Alta Complexidade do Município de Caxias.

ARTIGO 2º - FICA condicionado a disponibilidade de orça-
mento do Ministério da Saúde, não afetando os valores de Média e Alta 
Complexidade (MAC) do Teto Financeiro do Estado do Maranhão.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
 

São Luís/MA, 06 de abril de 2022.
                                                 

Tiago José Mendes Fernandes
Presidente da CIB/MA

Frederico de Araújo Lobato
 Presidente do COSEMS/MA.


