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Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba
RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 18/2016, 13 de outubro de 2016. Dispõe sobre a
Aprovação da Averiguação dos Beneﬁciários do Programa Bolsa
Família, decorrente do Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público
Federal. A Presidenta do Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Nº
185/2010, em reunião ordinária, resolve: Art. 1º. Aprova a metodologia
de Averiguação dos beneﬁciários do Programa Bolsa Família - PBF,
decorrente do Inquérito Civil, instaurado pelo Ministério Público
Federal, para averiguar possíveis irregularidades no pagamento do
PBF. Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Francisco Fialho Brito - Presidente CMAS
Autor da Publicação: OLIVIA BARREIRA DE CASTRO

Prefeitura Municipal de Barreirinhas
EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2016 – REFORMA DE UBS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2016- CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS, CNPJ (MF) n.º 06.217.954/000-37.
CONTRATADA: LENÇOIS CONSTRUÇÕES E COMÉRICO LTDA, com sede na Av. Rodovia MA 98, nº Bairro Boa Fé Barreirinhas-(MA), CNPJ nº
08.257.100/0001-00 OBJETO: execução dos serviços reforma das UBS povoado Mandacaru, Olho Dágua e Varas, originário da TP nº 003/2016, pelo
prazo de 31 (trinta e um) dias, com início de vigência em 05.09.2016 e término em 06.10.2016, Valor lote 1 R$ 25.569,14 valor lote 2 R$
39.346,95 valor lote 3 R$ 8.151,00 valor lote 4 R$ 14.856,42 total global R$ 87.923,51 (oitenta e sete mil novecentos e vinte e três reais e
cinquenta e um centavos) BASE LEGAL: Cláusula sexta do contrato e § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 05.09.2016. ARIELDES
MACÁRIO DA COSTA-Prefeito Municipal (Pela Contratante) e SR. DEUZUITO DE SOUSA OLIVEIRA (Pela Contratada). Barreirinhas(MA), em 05 de
setembro de 2016.
Autor da Publicação: Elinelson Jesus da Silva

Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão

Prefeitura Municipal de Porto Franco

PREGAO PRESENCIAL N.º 021/2016

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2016-CPL.

PREGAO PRESENCIAL N.º 021/2016. A Comissão Especial de
Licitação da Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do
Maranhão, torna pública, para conhecimento dos interessados que fará
realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, e subsidiariamente as
disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação
na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, que tem
como objeto a Contratação de empresa especializada para realização
do evento em comemoração ao Aniversario da Cidade de Milagres do
Maranhão a festividade terá inicio dia 10 de setembro de 2016. O
certame será realizado no dia 28 de Outubro de 2016, as 08:30 horas
(horário de Brasília), sendo presidida pelo Pregoeiro Substituto desta
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação,
situada na Rua Coronel Francisco Macatrão nº 198 – centro - Milagres
do Maranhão - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na
sala da Comissão de Licitação, para consulta e adquirido no valor de
50,00 (cinquenta) reais. Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço e/ou pelo telefone ( * 98) 3486-1056. Milagres do Maranhão –
Ma, 12 de Outubro de 2016. Domingos Alves dos Reis Neto – Pregoeiro
Substituto.

A Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA, através de seu Pregoeiro e
equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados
que realizará Processo Licitatório na Modalidade PREGÃO, na sua forma
PRESENCIAL N.º 050/2016-CPL, 1-OBJETO: Contratação de empresa
especializada para Programação da Plataforma do Portal da
Transparência e do E-sic com Treinamento a servidores públicos
relacionados ao Sistema do Portal da Transparência, nos termos da
Legislação vigente, conforme as condições estabelecidas no Termo de
Referência e demais anexos; 2-TIPO DE LICITAÇÃO: PREGÃO
PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO por ITEM; 3-LEGISLAÇÃO
VIGENTE: Lei Federal 10.520/02, Lei Complementar nº. 123/2006 e no
que couber a Lei Federal 8.666/93; 4-ENDEREÇO PARA RETIRADA
DO EDITAL: Praça Demétrio Milhomem nº. 10, Centro, (Sala da CPL),
Porto Franco/MA, CEP: 65.970-000, podendo ser adquirido mediante
depósito de R$ 50,00 (cinquenta reais) em c/c desta Prefeitura no
Banco do Brasil, Agência 3625-0, C/C n.º 12.571-7; 5-DATA DE
ABERTURA: 31 de outubro de 2016 às 10:00 (dez) horas.

Autor da Publicação: MARIA DO CARMO DE SOUSA PINTO SALES
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Autor da Publicação: Jonas Figueiredo Barros

Prefeitura Municipal de Santa Filomena do
Maranhão
LEI Nº 009/2009
Lei Nº N°. 09/2009Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Educação e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, QUE
LHE CONFERE A LEI ORGÂNICA DESTE MUNICÍPIO, faz saber que a
Câmara a Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1°. Fica criado o Conselho Municipal de Educarão do Município de
Santa Filomena do Maranhão designado pela sigla de CMESFM, órgão
normativo, consultivo, deliberativo ﬁscalizador, acerca dos temas
referentes as e ao Ensino no Município de Santa Filomena do
Maranhão.
Art. 2º - O Conselho Municipal de Educação, vinculado à Secretaria
Municipal de Educação, com o objetivo de proceder à estruturação do
Sistema Municipal de Educação, com base na Constituição Federal, na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da Constituição
Estadual e na Lei Orgânica do Município Parágrafo único. O Conselho
Municipal de Educação atuará sempre que necessário em parceria com
o Conselho Estadual de Educação e com o Ministério Público Estadual,
bem como outras instituições da Sociedade Civil, constituindo-se assim
como instrumento mediador entre este órgão e o Poder Público
Municipal.
Art. 3º - Ao Conselho Municipal de Educação, para o cumprimento das
atribuições que esta Lei lhe consigna e as que lhe forem delegadas
pelos órgãos governamentais da esfera federal e estadual, no âmbito
de sua competência, compete:
Acompanhar e avaliar a execução do Plano Municipal de
Educação, e mobilizar a comunidade para participar desse
processo;
Zelar pelo cumprimento das diretrizes e bases da educação
ﬁxadas pela legislação federal e estadual e pelas disposições e
normas que forem baixadas pelos Conselhos de Educação
Nacional e Estadual;
Propor ou adotar modiﬁcações e medidas que visem à
expansão e a melhoria da qualidade do ensino público no
Município.
Emitir pareceres sobre assuntos e questões de natureza
pedagógica educacional que lhes sejam submetidas pelo
Executivo Municipal, pelo Secretário Municipal de Educação,
bem como por autoridades constituídas, entidades e pessoas
interessadas;
Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os
estabelecimentos pertencentes ao Sistema Municipal de
Ensino;
Estabelecer critérios e aprovação de planos, projetos e outros
mecanismos adotados para aplicação dos recursos federais,
estaduais e municipais destinados à Educação;
Manter intercâmbio com Conselhos de Educação no âmbito
nacional, estadual e de outros municípios com organização
que possam contribuir para o desenvolvimento da Educação
no Município de Santa Filomena do Maranhão – MA;
Elaborar e, quando necessário, reformular o seu Regimento
Interno;

Promover e divulgar estudos sobre ensino no Município, bem
como analisar dados estatísticos referentes ao mesmo;
Emitir quando solicitado parecer sobre convênios, acordos e
contratos que o Executivo pretenda celebrar, e que estejam
afetos à Educação;
Publicar anualmente relatórios de suas atividades;
Fiscalizar o desempenho do Sistema Municipal de Ensino face
às diretrizes e metas estabelecidas, veriﬁcando os resultados
alcançados;
Deliberar sobre cursos, problemas e situações especíﬁcas que
se apresentem no município, relativos à área pedagógicoeducacional;
Contribuir com a programação de ações para titular, atualizar
e aperfeiçoar proﬁssionais da área da educação;
Fiscalizar a aplicação de recursos destinados à educação;
Emitir parecer sobre a criação, localização e ampliação de
instituições municipais de ensino para expansão da oferta pelo
Poder Público;
Elaborar seu relatório de atividades;
Art. 4º - O Conselho Municipal de Educação compõe-se de 12 (doze)
membros titulares e igual número de suplentes, nomeados pelo
Prefeito Municipal, indicados pelo Poder Público, seguimentos e
entidades da comunidade educacional e local, assim representados:
02 (um) representantes da Secretaria Municipal de Educação;
02 (um) representantes do Poder Executivo Municipal de Santa
Filomena do Maranhão;
01(um) representante do Sindicato dos Proﬁssionais da
educação, em efetivo exercício;
01 (um) representante de pais com escolaridade que
corresponda no mínimo ao ensino médio, integrante do
colegiado escolar ou não, quando pertencente eleito por seus
pares para este ﬁm;
01 (um) representante do Conselho Tutelar da Criança e do
Adolescente;
01 (um) representante da Secretaria de Saúde;
01 (um) representante da sociedade civil (igrejas, associações
e entidades não governamentais);
01 (um) representante da Secretaria de Assistência Social
01 (um) representante dos professores das escolas estaduais;
01 (um) representante dos estudantes da educação;
Art. 5º - A indicação deverá incidir sobre pessoa de reconhecida
conduta ética.
Art. 6º - As entidades representadas por seguimentos da comunidade
Educacional ou local encaminharão ao Poder Executivo um ofício
informando seus representantes, titular e suplente.
Art. 7º - O suplente substituirá o membro titular em suas faltas,
impedimentos e licenças, e sucedê-lo-á em casos de afastamento, para
completar o respectivo mandato, devendo, na forma prevista nesta Lei,
ser indicado novo suplente para o mesmo período.
Art. 8º - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Educação
será de 06 (seis) anos, permitida a reeleição e/ou indicação por uma
vez consecutiva.
§ 1º. A cada 06 (seis) anos cessará o mandato alternadamente, de 1/3
(um terço) dos membros do Conselho.
§ 2º. Deve ser mantida, na alternância dos mandatos, a proporção
estabelecida na Lei entre representantes do Executivo e da sociedade.
§ 8° - As entidades poderão reconduzir um de seus representantes
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§°3º. A diretoria do Conselho Municipal de Educação será constituída
de: Presidente, Vice-Presidente e Secretaria Executiva.
§ 4° - A diretoria do Conselho Municipal de Educação, será de livre
escolha dos membros, para o mandato de 06 anos (seis), e serão
empossados pelo Prefeito Municipal.
§ 5°- Será atribuído ao Presidente, Vice-Presidente e Secretario
Executivo do Conselho Municipal de Educação, uma gratiﬁcação,
ﬁcando o mesmo sujeito ao expediente normal de trabalho.
§ 6° - Quando os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Secretario
Executivo for ocupado por funcionários (as) efetivos municipal, será
dada a licença remunerada para o exercício da função de conselheiro.
§ 7° - Fica criado na estrutura do Conselho Municipal de Educação, os
cargos gratiﬁcados de Presidente, Vice-Presidente do Conselho e
Secretario Executivo.
§ 8º. Perderá o mandato o membro titular que:

elaborar seu Regimento.
Art. 15º - O Conselho Municipal de Educação atuará em Colaboração
com os Conselhos de Educação da União, do Estado e dos demais
Municípios em articulação com os outros Conselhos Municipais
existentes ou que venham a ser criados.
Art. 16º - As decisões do Conselho Municipal de
Educação serão tomadas na forma de parecer e resolução, estes terão
validade quando homologadas pelo Secretário Municipal de Educação,
após, publicadas em veículo de comunicação designado pelo Governo
Municipal.
Art.17º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, 14 DE SETEMBRO DE 2009.
FRANCISCO ASSIS BARBOZA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

deixar de comparecer, sem justiﬁcativa aceita pelo Plenário do
Conselho, a 05 (cinco) reuniões consecutivas ou à 10 (dez)
alternadas, no período de 01 (ano);
tiver conduta incompatível com a dignidade da função de
conselheiro, apurada na forma do Regimento do Conselho.

Autor da Publicação: Wiltania da Costa Souza

Art. 9º - O exercício da função de conselheiro não será remunerado,
sendo considerado como serviço de relevante interesse público, social
e prioritário sobre qualquer cargo público municipal de que seja titular
os seus membros.
Art.10º-Os segmentos e entidades responsáveis pela indicação de
conselheiros terão 30 (trinta) dias de prazo para apresentar
oﬁcialmente os nomes do titular e respectivo suplente ao Chefe do
Executivo Municipal, depois de sancionada a presente Lei.
Art. 11º - O Prefeito Municipal, recebidas as indicações, procederá a
nomeação dos conselheiros, dentro de 15 (quinze) dias, e dará posse
aos mesmos nos 15 (quinze) dias subsequentes.
Art. 12º - Caberá à Secretaria municipal de Educação assegurar as
condições necessárias ao funcionamento do Conselho, incluindo a
infraestrutura e os recursos humanos.
Parágrafo único – As despesas com o Conselho Municipal de Educação,
de que trata o caput deste artigo, correrão à conta das dotações
orçamentárias, anualmente consignadas à Secretaria Municipal de
Educação.
Art. 13º- O Conselho Municipal de Educação poderá contar com apoio
técnico e administrativo de servidor efetivo, próprio ou cedido,
necessário ao desempenho de suas funções e atribuições.
Art. 14° - O Regimento do Conselho Municipal de Educação
disciplinará a estrutura em plenário, câmaras e comissões, o processo
de eleição do Presidente e Vice-Presidente e suas competências, a
periodicidade e a forma de convocação das reuniões, o processo de
discussão e votação das matérias, a decisão sobre casos omissos, as
características dos atos a serem emitidas, as atribuições do pessoal
técnico administrativo, e demais aspectos necessários ao pleno
funcionamento do colegiado. Parágrafo único. O Conselho Municipal
de Educação, depois de constituído, terá 90 (noventa) dias para
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NORMAS E ORIENTAÇÕES DE PUBLICAÇÃO

A Constituição Federal permite que cada município, como ente
federado, possa se auto-organizar administrativamente (Art. 18 da
CF/88) por meio de suas leis (arts. 29, 20, I, da CD/88)
A Lei Federal nº 8.666/93, no seu art. 6º, inciso XIII, conceitua
imprensa oﬁcial e declara que: “para a União é o Diário Oﬁcial da União
e para os Estados, Distrito Federal e Municípios, é o que for deﬁnido
em suas leis.”
O Diário Oﬁcial é criado através de Lei Municipal. A prefeitura envia e
aprova o Projeto de Lei, conforme modelo fornecido pela FAMEM, para
a Câmara Municipal.
O art. 48 da Lei Complementar nº. 101/00 considera o meio eletrônico
como um instrumento de transparência da gestão ﬁscal.
A Lei nº 10.520/2002, no seu art. 4º, determina que a publicação do
aviso de licitação, independentemente do seu valor, deve ser
publicado no Diário Oﬁcial do respectivo município.
DA PUBLICAÇÃO:
A publicação do diário oﬁcial dos municípios será exclusivamente
através do site: www.famem.org.br.
O município que desejar, poderá imprimir as edições para distribuição
em seu município.
A produção e circulação do diário obedecerão ao seguinte:
DA INCLUSÃO DO CONTEÚDO NO SISTEMA DO DIÁRIO:
DA DATA:
As prefeituras municipais podem inserir suas publicações dentro do
sistema do diário até as 22:00hs do dia corrente.
DA PUBLICAÇÃO:
As publicações sempre acontecerão às 5:00hs do dia seguinte.
OBS.: Lembrando que todo e qualquer conteúdo incluso pelas
prefeituras no dia corrente para publicação dentro do sistema do
diário, só será publicado no próximo dia útil, obedescendo assim os
feriados nacionais e ﬁnais de semana.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Formato: 21 x 29,7 cm (fechado)
Cor: Preto e Branco
Fonte: tamanho 8,5
Número de Páginas: Determinado pela demanda
Publicação: Diária
Para divulgar as publicações oﬁciais no Diário Oﬁcial dos Municípios do
Estado do Maranhão, as prefeituras deverão seguir a seguinte
normatização.
DO RECEBIMENTO:
O conteúdo deverá ser enviado pela internet por meio da
utilização da ferramenta de publicação do diário que já se

encontra disponível no site: diario.famem. org.br ;
Todo o material enviado para publicação deverá realizado por
meio de um funcionário da prefeitura previamente autorizado
e capacitado pela FAMEM para utilização do sistema;
A FORMATAÇÃO:
O conteúdo inserido pelas prefeituras no sistema do diário, deverão
obedecer à seguinte formatação: o editor de textos utilizado deve ser o
“Word”; o corpo da letra (tamanho) será 8,5cm; usar espaçamento
simples entre linhas; texto na cor preta (automática); selecionar fonte
(estilo) Arial, com alinhamento justiﬁcado.
DA PUBLICAÇÃO:
Só serão divulgadas no Diário Oﬁcial dos Municípios do Estado
do Maranhão as publicações de municípios que aprovarem nas
Câmaras Municipais o projeto de lei que autoriza as prefeituras
a instituírem o diário como órgão oﬁcial dos municípios;
As publicações oﬁciais das prefeituras serão distribuídas no
diário por ordem alfabética dos municípios, assim como os
atos administrativos;
O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade do
município que inseriu o material no sistema do diário para
publicação;
A publicação no Diário Oﬁcial dos Municípios do Estado do
Maranhão substituirá as demais publicações impressas, para
todos os efeitos legais, exceto para os editais de licitação na
modalidade tomada de preços e concorrência, os quais,
conforme disposto na Lei Federal nº 8.666/93, devem ser
publicados também em diário de grande circulação.
Algumas publicações ainda deverão ser realizadas pela
Imprensa Oﬁcial do Estado ou da União, quando se tratar de
convênios ou outra forma de parceria com esses outros entes
federativos.
O Diário Oﬁcial dos Municípios do Estado do Maranhão será
publicado no site simultaneamente à publicação impressa.
O Diário Oﬁcial dos Municípios do Estado do Maranhão não
circulará aos sábados, domingos e feriados.
DA DISTRIBUIÇÃO:
A FAMEM disponibiliza todos os exemplares do Diário Oﬁcial
dos Municípios do Estado do Maranhão em seu site:
diario.famem.org.br;
DO ARMAZENAMENTO:
O material ﬁnalizado será armazenado em nuvem no ambiente
tecnológico desta Federação e em encadernações mensais;
Os e-mails recebidos também serão armazenados em nuvem
em espaço de acesso restrito;
O material também ﬁcará acessível para consulta das
prefeituras no site da FAMEM: www.famem.org.br
Obs.: A aceitação dos atos administrativos divulgados neste diário
estão condicionadas à veriﬁcação de sua autenticidade na Internet.

ATOS QUE PODEM SER PUBLICADOS NO DIÁRIO OFICIAL DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO E ATOS QUE DEVEM
SER PUBLICADOS EM OUTROS VEÍCULOS DE PUBLICAÇÃO
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SÃO VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS:

g) OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAR AS ALTERAÇÕES DOS EDITAIS de
nos mesmos meios de divulgação do edital respectivo (art. 21, § 4º da
Lei Federal 8.666/93).

I) VEÍCULOS OFICIAIS:
a) Diário Oﬁcial da União;

II – DEMAIS ATOS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA LEI DE
LICITAÇÕES:

b) Diário Oﬁcial do Estado;
c) Diário Oﬁcial dos Municípios, impressos ou eletrônicos.
II) VEÍCULOS PRIVADOS:

a) Obrigatoriedade de divulgação dos editais de convite no mural da
Prefeitura (art. 21 e 22,
§ 3º da Lei Federal 8.666/93) e DEVERÃO também ser publicados na
íntegra no Diário Oﬁcial dos Municípios;

a) Jornal diário de circulação nacional;

b) Obrigatoriedade de divulgação da relação mensal de compras (art.
16 e art. 24, IX da Lei Federal 8.666/93) no mural da Prefeitura ou na
Imprensa Oﬁcial do Município, que neste caso, depois de aprovada a
Lei Municipal será o Diário Oﬁcial dos Municípios;

b) Jornal diário de grande circulação no Estado;
c) Jornal diário de circulação regional;
d) Jornal diário de circulação local.

c) Obrigatoriedade de divulgar na Imprensa Oﬁcial do Município, que
pode ser o Diário Oﬁcial dos Municípios e no jornal diário de grande
circulação no Estado, o chamamento público para registro cadastral
(art. 34, § 1º da Lei Federal 8.666/93);

III) INTERNET:
a) Sites oﬁciais; e
b) Sites privados.
ATOS ADMINISTRATIVOS QUE DEVEM SER PUBLICADOS E OS
VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS:
I – AVISOS DE ABERTURA DE LICITAÇÕES:
a) Obrigatoriedade de publicar o extrato dos editais de tomada de
preços e concorrência no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, quando se tratar
de obras e serviços de engenharia com RECURSOS FEDERAIS (art. 21, §
4º da Lei Federal 8.666/93) e os de pregão quando o convênio ou o
Decreto Municipal dispuser a respeito (art. 17, I, II, III do Decreto
Federal 5.450/05), e poderão ser os editais publicados na íntegra no
Diário Oﬁcial dos Municípios;
b) Obrigatoriedade de publicar o extrato dos editais de tomada de
preços, concorrência, leilão e concurso no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
(art. 21, § 4º, inciso II da Lei Federal 8.666/93) e poderão ser os editais
publicados na íntegra no Diário Oﬁcial dos Municípios;
c) Obrigatoriedade de publicar o extrato dos editais de tomada de
preços, concorrência, leilão e concurso no JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO NO ESTADO (art. 21, § 4º, inciso III da Lei Federal
8.666/93) e poderão ser os editais publicados na íntegra no Diário
Oﬁcial dos Municípios;
d) Obrigatoriedade de publicar o extrato dos editais de tomada de
preços, concorrência, leilão e concurso no JORNAL DE CIRCULAÇÃO
LOCAL OU REGIONAL (art. 21, § 4º, inciso III da Lei Federal 8.666/93) e
poderão ser os editais publicados na íntegra no Diário Oﬁcial dos
Municípios;
e) Obrigatoriedade de publicar os editais de pregão na INTERNET e
poderão ser os editais publicados na íntegra no Diário Oﬁcial dos
Municípios;
f) Obrigatoriedade de divulgar a realização de audiência pública que
deve anteceder a licitação ou conjunto de licitações em valores
superiores a 100 vezes o limite estabelecido para a modalidade de
concorrência nos mesmos meios de divulgação do edital respectivo;

d) Obrigatoriedade de divulgar na Imprensa Oﬁcial do Município (Diário
Oﬁcial dos Municípios) a RATIFICAÇÃO DAS DISPENSAS E DE
INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO e o retardamento da execução de
obra ou serviço (arts. 8º, 17, § 2º e 4º, 24, 25 e 26 da Lei Federal
8.666/93);
e) Obrigatoriedade de divulgar o extrato de contratos, ajustes e
convênios e seus RESPECTIVOS ADITIVOS (art. 61, parágrafo único da
Lei Federal 8.666/93) na Imprensa Oﬁcial do Município (Diário Oﬁcial
dos Municípios);
f) Obrigatoriedade de divulgar as intimações dos julgamentos das fases
de habilitação e de propostas, quando não estiverem todos os
licitantes presentes no ato que adotou a decisão, da anulação e
revogação de licitações e da rescisão de contratos (art. 109, § 1º,
alíneas a e b da LF 8.666/93), na Imprensa Oﬁcial do Município (Diário
Oﬁcial dos Municípios);
g) Obrigatoriedade de divulgar a justiﬁcativa do pagamento fora da
ordem cronológica (art. 5º da Lei Federal 8.666/93) na Imprensa Oﬁcial
do Município(Diário Oﬁcial dos Municípios);
h) Obrigatoriedade de divulgar os preços registrados (art. 15, § 2º da
Lei Federal 8.666/93) na Imprensa Oﬁcial do Município(Diário Oﬁcial
dos Municípios);
i) Obrigatoriedade de divulgar as decisões de impugnações de editais,
as decisões de recursos, os atos de cancelamento, adiamento,
adjudicação e homologação de licitações, convocação para sorteio e
demais avisos e decisões ocorridas no curso do procedimento
licitatório aos licitantes, o que pode ser feito através do Diário Oﬁcial
dos Municípios. Caso envolva recursos federais, deverá também ser
publicado no Diário Oﬁcial da União, e na hipótese de envolver
recursos do Estado do Maranhão, no Diário Oﬁcial do Estado do
Maranhão.
III – OUTROS ATOS OFICIAIS QUE PODEM E DEVEM SER
DIVULGADOS POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS:
Poderão ser publicados na íntegra no Diário Oﬁcial dos Municípios:
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a) as Leis Municipais e demais atos resultantes do processo legislativo
das Câmaras Municipais, tais como, projetos de lei e vetos;
b) os Decretos e outros atos normativos baixados pelos Prefeitos e
Presidentes das Câmaras Municipais, tais como portarias, resoluções,
instruções normativas, orientações normativas;
c) os atos dos Secretários Municipais, baixados para a execução de
normas, com exceção dos de interesse interno dos municípios, tais
como: despachos circulares, ordens de serviço, licenças diversas,
alvarás, entre outros;

bimestrais;
i) resumos dos instrumentos de contrato e de seus aditivos (obrigatório
divulgar na Imprensa Oﬁcial);
j) tributos arrecadados.
Todos estes atos também podem ser publicados no Diário Oﬁcial dos
Municípios para dar maior transparência à gestão municipal.

d) atos administrativos cuja publicidade seja obrigatória nos termos da
legislação federal, conforme antes apontado, bem como da legislação
municipal;
e) atos administrativos diversos emanados de qualquer órgão
municipal, inclusive conselhos de políticas públicas, tais como pautas,
atas, pareceres;
f) atos relacionados à área de recursos humanos, a exemplo de: atos
relacionados a concurso público (edital, homologação de inscrições,
resultado e classiﬁcação de aprovados, decisões de recursos,
homologação do concurso, convocação para posse e nomeação),
aposentadoria, aproveitamento, demissão, exoneração, falecimento,
nomeação de servidores efetivos, comissionados e temporários,
promoção, recondução, reintegração, reversão, readaptação,
transferência, inclusive a nomeação de comissões de sindicância e
processo administrativo disciplinar e demais atos passíveis de
publicação decorrentes destes processos;
g) atos decorrentes da aplicabilidade da Lei de Responsabilidade
Fiscal, ainda que não sejam de publicidade obrigatória, tais como
parecer prévio do controle interno, planos, prestação de contas,
relatórios de gestão ﬁscal (publicidade obrigatória), relatórios
resumidos da execução orçamentária (publicidade obrigatória) e
versões simpliﬁcadas desses documentos. Os atos de publicidade
obrigatória, acima referidos, deverão ser divulgados de modo a
permitir o mais amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico,
jornal local ou Diário Oﬁcial, juntamente com a ﬁxação no mural dos
órgãos.
IV – ATOS QUE DEVEM SER PUBLICADOS NA HOMEPAGE
CONTAS PÚBLICAS DO TCU (LEI FEDERAL 9.755/98):
a) balanço consolidado das contas dos municípios, suas autarquias e
outras entidades;
b) balanços do exercício anterior;
c) orçamentos do exercício;
d) quadros baseados em dados orçamentários, demonstrativos de
receita e despesa;
e) ratiﬁcações das dispensas e inexigibilidades (obrigatório divulgar na
Imprensa Oﬁcial);
f) recursos repassados voluntariamente;
g) relação de compras (obrigatório divulgar na Imprensa Oﬁcial);
h) relatórios resumidos da execução orçamentária – demonstrativos
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*A seguir, quadro resumo sobre os atos e veículos de publicação
ATO

BASE LEGAL

DOM DOE DOU

JGCE

JGL/R WEB HOME MURAL

LICITAÇÕES
Aviso de Tomada de Preços, Concorrência,
Concurso e Leilão.

Art. 21 da Lei 8.666/93

X

X

X

X

X

(Obras com
recursos federais)
OBRIGATÓRIO
Chamamento do registro cadastral

Art. 34 da Lei 8.666/93

X

X

Os atos a seguir, se publicados no Diário Oﬁcial dos Municípios que é a imprensa oﬁcial do Município, não precisam ser publicados em outro jornal.
Aviso de Convite

Art. 21 e 22, §3º da Lei 8.666/93

X

Aviso de Pregão

Lei 10.520/2002

X

Relação mensal de Compras

Art. 16 da Lei 8.666 e Lei
9.755/98

X

X

Ratiﬁcação de dispensa

Art. 66 da Lei 8.666 e Lei
9.755/98

X

X

Ratiﬁcação de Inexigibilidade

Art. 26 da Lei 8.666 e Lei
9.755/98

X

X

Retardamento da execução de obras ou
serviços

Art. 26 da Lei 8.666/93

X

Extrato dos contratos, ajustes e convênios

Art. 61 da Lei 8.666/93 e Lei
9.755/98

X

Decisão habilitação e classiﬁcação de Propostas
Art. 109 da Lei 8.666/93
se ausentes licitantes no ato licitatório.

X

Justiﬁcativa de pagamento fora da ordem
cronológica

Art. 5º da Lei 8.666/93

X

Preços registrados

Art. 15 da Lei 8.666/93

X

Decisão de impugnação de editais

Art. 41 da Lei 8.666/93

X

Decisão de recursos

Lei 8.666/93

X

Revogação de Licitação

Lei 8.666/93

X

Anulação de Licitação

Lei 8.666/93

X

Adjudicação de Licitação

Lei 8.666/93

X

Convocação de Licitação

Lei 8.666/93

X

Apostilas

Art. 61 da Lei 8.666/93 e Lei
9.755/98

X

X
X
X

X

GESTÃO FISCAL
RREO

Art. 52 da LC 101/2000

X

X

X

X

RGF

Art. 55 e 63 LC 101/2000

X

X

X

X

PROCESSO LEGISLATIVO
Projetos de Lei

Art. 37 CF

X

Vetos

Art. 37 CF

X

Leis

Art. 37 CF

X

Decretos

Art. 37 CF

X

Portarias

Art. 37 CF

X

Resoluções

Art. 37 CF

X

Instruções Normativas

Art. 37 CF

X

Orientações Normativas

Art. 37 CF

X

Ordens de Serviços

Art. 37 CF

X

Pareceres

Art. 37 CF

X

Licenças Municipais

Art. 37 CF

X

ATOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS
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Despachos

Art. 37 CF

X

Circulares

Art. 37 CF

X

Atas de Conselhos

Art. 37 CF

X

Balanço do exercício anterior

Lei 9.755/98

X

X

Balanço consolidado

Lei 9.755/98

X

X

Orçamento do exercício

Lei 9.755/98

X

X

Quadro demonstrativo da Receita e despesa

Lei 9.755/98

X

X

Rec. repassados voluntariamente

Lei 9.755/98

X

X

Tributos arrecadados

Lei 9.755/98

X

X

ÁREA DE PESSOAL
Edital de Concurso Público

Art. 37 CF

X

Homologação de insc. Conc. Público

Art. 37 CF

X

Resultado e classif. Conc. Público

Art. 37 CF

X

Decisão de recursos em Conc. Público

Art. 37 CF

X

Homologação de Conc. Público

Art. 37 CF

X

Convocação p/ posse e nomeação

Art. 37 CF

X

Aposentadoria de servidores

Art. 37 CF

X

Demissão de servidores

Art. 37 CF

X

Aproveitamento de servidores

Art. 37 CF

X

Exoneração de servidores

Art. 37 CF

X

Falecimento de servidores

Art. 37 CF

X

Nomeação de servidores

Art. 37 CF

X

Promoção de servidores

Art. 37 CF

X

Recondução de servidores

Art. 37 CF

X

Reintegração de servidores

Art. 37 CF

X

Reversão de servidores

Art. 37 CF

X

Readaptação de servidores

Art. 37 CF

X

Transparência de servidores

Art. 37 CF

X

Cessão de servidores

Art. 37 CF

X
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