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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCâNTARA

DECRETO Nº 027, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019

DECRETO Nº 027, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019
 
DISPÕE  SOBRE  A  NOMEAÇÃO  DOS  MEMBROS  PARA
COMPOR  A  COMISSÃO  DE  GESTÃO  DO  PLANO  DE
CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA, no uso de
suas atribuições legais, com base na Lei Orgânica do Município,
 
CONSIDERANDO  a  Meta  18  do  PNE –  Plano  Nacional  de
Educação Lei Federal 13.005/2014,
 
CONSIDERANDO  a Meta 15 do PME – Plano Municipal de
Educação Lei Municipal 458/2015,
 
CONSIDERANDO  os  artigos  65  a  68  da  Lei  Municipal
510/2019 – Plano de Carreira e Remuneração do Magistério,
 
RESOLVE:
 
Art.  1º.  Nomear  os  membros  para  compor  a  Comissão  de
Gestão do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Titular

ROWSYKLEA ARAUJO CHAVES1.
ROGER MELO DO NASCIMENTO2.

 
Suplente

DEDIOLENE DINIZ CANTANHEDE1.
MARIA DOS REIS RIBEIRO SOUZA2.

 
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO
Titular

RAIMUNDA LEUDAS COSTA1.
DAYANE ARAÚJO SOARES LEMOS2.

 
Suplente

CAMILA DOS SANTOS SEREJO1.
DIEGO RODRIGUES2.

 
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE ALCÂNTARA-SINSEPMA
 
Titulares

JONALTO RAMOS RIBEIRO1.
ALESSANDRO BOUERES GONÇALVES2.
VALDEMIR SOUZA PEREIRA3.
MARIA DO ESPIRITO SANTO DINIZ SEREJO4.

 
Suplentes

JEANNE CRISTINA CIRNE COUTINHO AMORIM1.
NADEJE DO NASCIMENTO ARAÚJO PEREIRA2.
ROBERVAL NUNES MORENO JUNIOR3.
JOSE HONORATO SERÊJO FILHO4.

 
Art. 2º. O mandato dos membros da comissão será de 02 (dois)

anos.
 
Art. 3º. Este Decreto terá vigência na data de sua publicação
 
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
 
Mando,  portanto,  a  todas  as  autoridades  a  quem  o
conhecimento e a execução do presente Decreto pertencerem
que o cumpram e o façam cumprir tão inteiramente como nele
se contém.
 
Publique-se, cumpra-se.
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARA,
ESTADO DO MARANHÃO,  EM 28  DE  NOVEMBRO DE
2019. 
 
ANDERSON WILKER DE ABREU ARAÚJO
Prefeito Municipal
 

Publicado por: PATRICIA MARIA FREIRE MACEDO
Código identificador: 171a386fb3c318131bae4e9436057890

DECRETO Nº 028, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019

 
DECRETO Nº 028, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019.
 
REGULAMENTA  O  PROCESSO  DE  ELEIÇÃO  PARA  A
ESCOLHA  DOS  DIRETORES  E  VICE-DIRETORES  DAS
ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE
ALCÂNTARA/MA,  PARA  O  BIÊNIO  2020/2021  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 
ANDERSON  WILKER  DE  ABREU  ARAÚJO,  Prefeito  do
Município  de  Alcântara/MA,  no  uso  de  suas  atribuições
legais, especialmente as que lhe conferem o art. 4º, inciso IV,
6º, inciso I, 63, 71, incisos I, II, IV e VIII, 91, 92, inciso I, alínea
a e 172, da Lei Orgânica Municipal, e, ainda:
 
CONSIDERANDO o cumprimento de estratégias da Meta 16
do PME - Lei Municipal nº 458 de 06 de novembro de 2015;
 
CONSIDERANDO a Lei nº 510, de 14 novembro de 2019, que
dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério
Público Municipal;
 
D E C R E T A:
 
Art.  1º.  Ficam regulamentadas  as  normas  indispensáveis  à
realização  do  processo  eleitoral  para  preenchimento  das
funções  de  confiança  de  Diretores  e  Vice-Diretores  das
Unidades Escolares do município de Alcântara, localizadas na
zona urbana e rural, conforme o Anexo V da Lei Municipal nº
510 de 14 de novembro de 2019 e relacionadas no Anexo I
deste Decreto.
 
Parágrafo único. O número de alunos das Unidades Escolares
é definido com base nos dados do censo.
 
Art. 2º. Os Diretores e vice-diretores serão eleitos através de
eleições  diretas  e  secretas,  conforme  disposto  no  presente
Decreto, nomeados por ato do Poder Executivo Municipal, para
mandato de 02 (dois) anos.
 
TÍTULO I
DOS  REQUISITOS  PARA  EXERCÍCIO  DE  DIREÇÃO  E
VICE-DIREÇÃO
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Art.  3º.  Poderão  concorrer  ao  provimento  dos  cargos  de
Diretores  e  Vice-Diretores,  o  Professor  ou  Especialista  em
Educação,  efetivos,  que  preencham,  comprovadamente,  os
seguintes requisitos:
I  – Ser licenciado em Pedagogia com habilitação em Gestão
Escolar ou Administração Escolar,  com diploma devidamente
registrado no órgão competente;
II – Comprovação de habilitação em curso de pós-graduação,
em nível de especialização em Gestão Escolar;
III – Estar pelo menos há 12 (doze) meses no desempenho das
funções de regência em educação básica, Direção, Vice-direção
na  Unidade  Escolar  onde  se  processarão  as  eleições,
comprovado  através  de  Declaração  fornecida  pela  SEMED;
IV  –  Contar,  pelo  menos,  03  (três)  anos  de  atividades  de
magistério na Rede Municipal de Ensino de Alcântara;
V – Ser licenciado no curso de Pedagogia a partir da Resolução
CNE/CP nº 01, de 15/05/2006.
Parágrafo único. Somente ocorrerá a eleição aos cargos de
Diretores  e  Vice-Diretores  nas  Unidades  Escolares  de
conformidade com o disposto no art. 20 da Lei Municipal nº
510, de 14 de novembro de 2019.
 
TÍTULO II
DAS ELEIÇÕES
 
  Art.  4º.  As  eleições  serão  realizadas,  ordinariamente,  na
segunda  sexta–feira  do  mês  de  dezembro  do  período  letivo
anterior a vigência do mandato.
 
Parágrafo único. Para implantação da Lei Municipal nº 510 de
14 de novembro de 2019, excepcionalmente, o processo será
realizado na segunda sexta-feira de janeiro de 2020.
 
 Art. 5º. Por ato do Executivo Municipal, será formada uma
comissão com objetivo de organizar e coordenar as eleições na
Rede Municipal de Ensino.
 
§  1º  -  A  Comissão  Eleitoral  será  composta  por  04  (quatro)
membros, com seus respectivos suplentes, sob a presidência do
primeiro, cuja composição será a seguinte:
 
a)  02 (dois) representantes da Secretaria de Educação;
b)   02  (dois)  representantes  dos  professores  indicados  pela
entidade de classe.
 
 § 2º - A Comissão convocará as eleições através de edital, com
prazo de 30 (trinta) dias da sua publicação até a realização do
pleito.
 
 § 3º - A Comissão Eleitoral criará, em cada unidade escolar,
uma subcomissão composta de 03 (três) membros, que, sob a
presidência  do  primeiro,  organizará  e  supervisionará  as
eleições nas respectivas unidades:
 
a)  01 (um) membro da Secretaria de Educação;
b)   01  (um)  membro  do  Corpo  Docente,  com  lotação  na
respectiva escola;
c)  01 (um) membro do Corpo Discente, com prioridade para o
ocupante  do  Grêmio  Estudantil  quando  existir,  com  idade
mínima de 16 (dezesseis) anos ou 01 (um) representante dos
pais de alunos.
 
 §  4º  -  As  subcomissões  elaborarão  previamente  listagens
contendo os nomes de todos os votantes na unidade sob sua
responsabilidade para controle do dia do pleito. 
 
 § 5º - A Mesa controladora em cada Escola será composta pelos
membros da subcomissão que conduzirão a votação daquela
unidade escolar no dia da eleição.

 
 §  6º  -  O  procedimento  de  apuração  será  conduzido  pela
subcomissão eleitoral, em local designado pela Administração.
 
 Art. 6º. Os registros dos candidatos deverão ser feitos junto à
Comissão  Eleitoral  de  que  trata  o  artigo  5º,  através  de
requerimento conforme Anexo II deste Decreto até o prazo de
20 (vinte) dias antes das eleições.
 
 §  1º -  A Comissão Eleitoral  fornecerá o requerimento para
protocolo do registro de candidato.
 
 § 2º - A Comissão Eleitoral fornecerá ao candidato o documento
comprobatório do registro da candidatura.
 
§ 3º - O registro dos candidatos se fará por chapa vinculada,
indicando os candidatos a Diretor e Vice-Diretor, quando for o
caso.
 
 § 4º - A indicação da chapa deverá trazer o nome do Candidato
a Diretor acompanhado do seu número de registro, a mesma
norma será seguida para o candidato ao cargo de Vice-Diretor.
 
 Art. 7º. São eleitores, para os cargos previstos, os Professores,
atuais Diretores e Vice-Diretores, Alunos a partir de 16 anos da
unidade escolar, os Pais e os Responsáveis comprovados dos
alunos  menores  e  Servidores  efetivos  e  contratados,  todos
vinculados a respectiva escola.
 
 § 1º - O processo eletivo processar-se-á por voto direto, secreto
e facultativo;
 
 §  2º  -  Será  admitido  apenas  um  voto  para  cada  pai  ou
responsável comprovado dos alunos menores, mesmo havendo
mais de um aluno vinculado ao mesmo;
 
 §  3º  -  A  votação  somente  terá  validade  se  atingidos  os
seguintes percentuais mínimos de participação dos segmentos:
 
 I – Pais ou responsáveis – 30% (trinta por cento)
 II – Estudantes – 30% (trinta por cento)
 III – Membros do magistério / Suporte Pedagógico à docência –
50% (cinquenta por cento)
 IV – Servidores – 50% (cinquenta por cento).
 
 §  4º  -  Na  hipótese  de  um dos  seguimentos  não  atingir  o
percentual mínimo de participação previsto no § 3º deste artigo,
processar-se-á nova eleição dentro de 10 (dez) dias úteis após a
votação,  sendo  considerado  eleita  a  chapa/o  candidato  que
obtiver a maioria absoluta dos votos válidos.
 
 § 5º - Para o caso de o eleitor Professor possuir mais de uma
matrícula, deverá obedecer a seguinte disposição:
 
a)   Duas matrículas em escolas diferentes,  poderá votar em
cada uma delas;
b)  Duas matrículas na mesma unidade escolar, poderá votar
uma única vez.
 
 Art.  8º.  Na falta  de  candidato,  os  cargos  serão  providos
através  de  Portaria  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,
devendo este comprovar que atende aos requisitos do art. 3º,
ou na ausência deste Decreto, cumprir-se-á o disposto no art.
22 da Lei Municipal nº 510, de 14 de novembro de 2019.
 
 Parágrafo  único.  Será  proclamada  eleita  pela  Comissão
Eleitoral e homologada pela Secretaria Municipal da Educação,
a chapa/o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos
válidos.
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 Art. 9º.  Divulgados os resultados das eleições por meio de
afixação em local público nas unidades escolares e no Prédio
sede da SEMED, terão os candidatos o prazo de 48 (quarenta e
oito horas) para interpor recurso junto à Comissão de que trata
o art. 5º deste Decreto.
 
 § 1º - Apresentado recurso à Comissão de que trata o art. 5º, §
1º deste Decreto acompanhada da subcomissão definida no § 3º
do mesmo artigo, que terá prazo máximo e improrrogável de 05
(cinco) dias úteis para pronunciar-se acerca do recurso;
 
 §  2º -  Julgado procedente o recurso apresentado, deverá a
comissão convocar novo pleito dentro do prazo estabelecido no
§ 4º do art. 6º deste Decreto.
 
 §  3º  -  Considerando  improcedente  o  recurso,  o  resultado
deverá ser homologado pela Secretaria Municipal de Educação.
 
TÍTULO III
DO MANDATO DO DIRETOR E VICE-DIRETOR
 
 Art. 10. O mandato terá início findo os prazos determinados no
art.  9º  deste  Decreto,  com os  Diretores  e  Vice-Diretores  já
devidamente  nomeados  pelo  Executivo  Municipal,  e  será  de
dois anos a sua duração.
 
 Parágrafo único. Será permitida a reeleição uma única vez.
 
Art. 11.  Os ocupantes dos cargos de Diretor e Vice-Diretor
poderão  ser  exonerados  no  caso  de  infringirem  as
determinações explícitas no regulamento de suas funções, nos
termos da Lei que regulamenta a carreira de magistério (Lei
Municipal nº 510, de 14 novembro de 2019), e na legislação
atinente ao servidor municipal (Lei Municipal nº 85/82).
 
Art. 12. Verificando-se a ocorrência da exoneração prevista no
artigo anterior ou em qualquer outra hipótese de afastamento,
os cargos serão ocupados por indicação do Poder Executivo,
atendendo-se os requisitos do art. 3º, ou em conformidade com
o art. 22 da Lei Municipal nº 510, de 14 de novembro de 2019,
até a conclusão do mandato.
 
Art. 13. Não poderá se candidatar à eleição o servidor que:
 
§ 1º - Esteja respondendo a inquérito administrativo, ou tenha
condenação  em  processos  administrativos  ou  criminais
decorrente  de  processo  judicial,  devendo  apresentar,  para
tanto,  documentação  comprobatória  expedida  pelo  órgão
competente no ato do requerimento de inscrição;
 
§ 2º - Tenha se ausentado das suas atividades por mais de 60
(sessenta) dias, para gozo de licença para tratar de interesse
particular,  licença  para  tratamento  de  saúde,  licença  para
acompanhar  cônjuge,  licença para  acompanhar  parente,  nos
últimos 12 (doze) meses que antecedem o processo eleitoral;
 
§  3º  -  Tiver  incorrido  em mais  de  dez  faltas  injustificadas
durante o período de vinte e quatro meses;
 
Art.  14.  A  Direção e  Vice-Direção das  novas  Escolas  serão
exercidas  por  servidores  nomeados  pelo  Poder  Executivo,
obedecidas as normas contidas no art. 3º deste Decreto.
 
Parágrafo único.  No caso do presente artigo, os servidores
permanecerão no exercício dos cargos pelo período necessário
a realização da primeira eleição, conforme disposto no art. 4º
deste Decreto.
 
Art. 15. O candidato eleito pelo processo eletivo de que trata
este  Decreto  será  destituído  da  função  de  Diretor  ou  Vice-

Diretor por ele exercida, se ocupar, em outra esfera do Poder
Público, quaisquer cargos, emprego ou função pública, salvo se
houver compatibilidade de horários e observado o disposto no
art. 37, inciso XVI da Constituição Federal.
 
Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARA,
ESTADO DO MARANHÃO, AOS VINTE E OITO DIAS DO
MÊS  DE  NOVEMBRO  DO  ANO  DE  DOIS  MIL  E
DEZENOVE .
 
 
  
 
ANDERSON WILKER DE ABREU ARAÚJO
Prefeito Municipal de Alcântara
 
ANEXO I
 
ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA
 
ORD NOME DA ESCOLA FUNÇÃO LOCALIDADE
1.  JI INÁCIO  DE VIVEIROS RAPOSO DIRETOR E VICE-DIRETOR CENTRO
1.  E.M. ANTONIO LOBO DIRETOR MANGUEIRAL
1.  UI PRESIDENTE JOHN KENNEDY DIRETOR E VICE-DIRETOR CENTRO
1.  E.M. INÁCIO DE VIVEIROS RAPOSO DIRETOR E VICE-DIRETOR CENTRO

 
ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL
 
ORD NOME DA ESCOLA FUNÇÃO LOCALIDADE
1.  E.M. ANTONIO LOBO DIRETOR E VICE PERU
1.  E.M. BARÃO DE GRAJAÚ DIRETOR CAJUEIRO

1.  UECA DIRETOR E VICE
PEROBA, SAMUCANGAUA
I, PONTA DE AREIA, SÃO
JOÃO DE CORTES, JAPEÚ,
E ITAMATATIUA

1.  E.M. DR. FACURE DIRETOR SANTA MARIA
1.  E.M. DOM PEDRO II DIRETOR E VICE ARENHENGAUA
1.  E.M. MARECHAL CASTELO BRANCO I DIRETOR E VICE MOCAJITUBA I
1.  E.M. GOV. NEWTON DE BARROS BELLO DIRETOR E VICE RAIMUNDO SÚ

 
ANEXO II
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
 
Chapa nº ______ / 2019
(Preenchido pela Comissão)
 
Nós  abaixo  discriminados  requeremos  à  Comissão  Eleitoral
inscrição desta chapa para concorrer às funções de confiança
de Direção e Vice-Direção de Unidade Escolar para a Escola
Municipal_______________________________________________________
_______,
exercício no Biênio 2020/2021.
 
DIRETOR GERAL  
DADOS PESSOAIS:  
Nome do Candidato:  
Sexo: (  ) M  (  ) F Data de Nascimento:  
RG: CPF: Título:  
Endereço:  
Telefone celular: E-mail:  
DADOS PROFISSIONAIS:  
Escola 1:  
Cargo:  Carga horária:  Matrícula:  
Escola 2:  
Cargo:   Carga horária:  Matrícula:  
Graduação:  
Instituição:  Ano de conclusão:  
Pós-Graduação:  
Instituição:   Ano de conclusão:  
VICE-DIRETOR  
DADOS PESSOAIS:  
Nome do Candidato:  
Sexo: (  ) M  (  ) F Data de Nascimento:  
RG: CPF: Título:  
Endereço:  
Telefone celular: E-mail:  
DADOS PROFISSIONAIS:  
Escola 1:  
Cargo:   Carga horária:  Matrícula:  
Escola 2:  
Cargo:  Carga horária:  Matrícula:  
Graduação:  
Instituição:   Ano de conclusão:  
Pós-Graduação:  
Instituição:  Ano de conclusão:  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO – CHAPA ______/2019
Declaro que, os(a) Srs(a) ____________________________ e ___________________________efetuaram a inscrição para Diretor e Vice-Diretor da escola
____________________________________________.
Alcântara/MA, ___/_____/2019
  ___________________________________________   
Responsável pela inscrição
      

 

Publicado por: PATRICIA MARIA FREIRE MACEDO
Código identificador: 4c5192d71e04540d492b9aa9db7c02fa
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LEI MUNICIPAL Nº 510 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

Lei Municipal nº 510 de 14 de novembro de 2019.
 
D I S P Õ E  S O B R E  O  P L A N O  D E  C A R R E I R A  E
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL
DE ALCÂNTARA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 
ANDERSON WILKER DE ABREU ARAÚJO, Prefeito Municipal
de  Alcântara,  no  Estado  do  Maranhão,  no  uso  de  suas
atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
 
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMIRARES
 
Art. 1º - Esta lei, com base no Título VIII Capítulo III, Seção I,
da Educação, da Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº
9.394/1996  -  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,  Lei
Federal nº 11.494/2007 – FUNDEB, Decreto nº 6.094/2007 –
Compromisso  Todos  Pela  Educação,  Lei  Federal  nº
11.738/2008,  Parecer  CNE/CEB  nº  18/2012,  Lei  Federal  nº
13.005/2014 – PNE e Lei Municipal nº 458/2015 – PME, institui
o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do Município
de Alcântara, Estado do Maranhão.
 
Parágrafo único: Entende-se por funções do magistério, a de
docência  e  as  que  fornecem  suporte  pedagógico  direto  às
atividades de ensino, incluídas a Direção, Supervisão Escolar,
Orientação  Educacional,  Coordenação  de  Ensino,  Inspeção
Escolar e Planejamento Escolar.
 
Art.  2º  -  O  presente  Plano  de  Carreira  e  Remuneração  do
Magistério  viabiliza  a  integração  dos  interesses  dos
profissionais do magistério do Sistema Municipal de Ensino e
promove a valorização dos referidos profissionais, assegurando-
lhes:
 

estímulo à oferta contínua de programas de capacitação,I.
visando o aperfeiçoamento e a valorização profissional e
a melhoria da qualidade da educação municipal;
remuneração condigna;II.
progressão funcional baseada:III.

na titulação;a.
por tempo de serviço; eb.
por mérito.c.

período reservado a estudos, planejamento e avaliação,I.
incluído na jornada de trabalho;
investidura no cargo de provimento efetivo condicionadaII.
à aprovação em concurso público de provas e títulos;
condições adequadas de trabalho.III.

 
Parágrafo  único:  A  presente  lei  deverá  ser  revista
periodicamente,  a  partir  de  sua  publicação,  ficando
estabelecido, para tal, o período máximo de 05 (cinco) anos.
 
Art.  3º  -  É  vedado  atribuir  ao  Profissional  do  Magistério
funções diversas das inerentes ao seu cargo, ressalvando-se a
participação em comissões ou grupos de trabalho destinados à
elaboração de programas ou projetos de interesse do ensino.
 
TÍTULO II
DO MAGISTÉRIO
 
CAPÍTULO I

DO PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO
 
Art. 4º - Integram a Carreira do Magistério do Ensino Público
Municipal os profissionais que exercem atividades de docência
e de suporte pedagógico direto à docência.
 
Art. 5º - O exercício da Docência na Carreira do Magistério
exige, como qualificação mínima:
 

ensino superior, em curso de licenciatura em pedagogia,I.
admitida  como formação mínima para  o  exercício  do
magistério na educação infantil  e nos cinco primeiros
anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio
na modalidade normal;
ensino superior em curso de licenciatura de graduaçãoII.
plena, com habilitação específica em área própria, para
a docência nos anos finais do ensino fundamental;

 
Art. 6º - O exercício do Especialista em Educação, atividade de
suporte pedagógico direto à docência exige, como qualificação:
 

curso  superior  de  Pedagogia,  com  habilitação  emI.
Supervisão  Escolar,  Orientação  Educacional,
Planejamento  ou  Gestão;
curso  de  Pós-graduação,  especialmente  estruturadoII.
para esse fim, desde que o profissional seja portador de
licenciatura plena;

 
Art. 7º - É assegurado ao docente, em exercício de regência de
classe, quarenta e cinco dias de férias anuais, distribuídos nos
períodos  de  recesso  escolar,  de  forma  coletiva  e  de
conformidade  com  o  interesse  da  Secretaria  Municipal  de
Educação.
 
Art. 8º - Os demais Profissionais do Magistério, que exercem
função de Direção, Vice-Direção escolar e suporte pedagógico,
farão jus a 30 (trinta) dias de férias por ano, em conformidade
com as normas administrativas municipais.
 
Art. 9º - Aos profissionais do magistério não serão permitidas
justificativas de faltas, salvo as estabelecidas em lei.
 
CAPÍTULO II
DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO
 
Art. 10 - São consideradas atividades próprias do magistério:
 

as  relacionadas,  predominantemente  ao  ensino,  noI.
âmbito das instituições que oferecem educação básica;
as inerentes ao exercício do suporte pedagógico para aII.
docência,  como  a  coordenação,  o  assessoramento
pedagógico e a direção.

 
CAPÍTULO III
DOS DEVERES DO DOCENTE
 
Art. 11 - É dever do docente:
 

participar  da  elaboração  da  proposta  pedagógica  daI.
escola;
elaborar  e  cumprir  plano  de  trabalho,  segundo  aII.
proposta pedagógica da escola;
zelar pela aprendizagem dos alunos;III.
estabelecer estratégias de recuperação para os alunosIV.
de menor rendimento;
ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, alémV.
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de participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento,  à  avaliação  e  ao  desenvolvimento
profissional,  fazendo  cumprir  o  Calendário  Escolar;
colaborar com as atividades de articulação da escolaVI.
com as famílias e a comunidade;
participar das avaliações de resultados promovidas pelaVII.
Secretaria Municipal de Educação;
ser assíduo no cumprimento de suas funções, restandoVIII.
obrigado  a  justificar  quaisquer  ausências  em  casos
fortuitos ou de força maior, de forma escrita e através
do instrumento competente para tal fim;
respeitar  as  diretrizes  propostas  pela  SecretariaIX.
Municipal  de  Educação  e  definidas  pelo  Conselho
Municipal de Educação;
buscar a inclusão social de todos os alunos, abrangendoX.
os portadores de necessidade educacionais especiais;
c o m b a t e r  a  e v a s ã o  e s c o l a r  p o r  m e i o  d oXI.
acompanhamento  individual  dos  alunos,  buscando
identificar as possíveis razões da ausência e a melhor
forma de superá-las.

 
CAPÍTULO IV
DOS DEVERES DO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO
 
Art. 12 - É dever do especialista em educação:
 

participar  da  elaboração  da  proposta  pedagógica  daI.
escola;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo diretrizesII.
da  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  proposta
pedagógica da escola;
zelar pela aprendizagem dos alunos;III.
cumprir a carga-horária inerente ao cargo, participandoIV.
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento,
à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
colaborar com as atividades de articulação da escolaV.
com as famílias e a comunidade;
participar das Avaliações de Resultado promovidas pelaVI.
Secretaria Municipal de Educação;
respeitar  as  diretrizes  propostas  pela  SecretariaVII.
Municipal  de  Educação  e  definidas  pelo  Conselho
Municipal de Educação;
prestar  apoio  técnico-pedagógico  à  escola  e  aosVIII.
docentes, tendo como foco principal o desenvolvimento
curricular  e  a  permanência  com  êxito  do  aluno  na
escola.

 
TÍTULO III
DO  PLANO  DE  CARREIRA  E  REMUNERAÇÃO  DO
MAGISTÉRIO
 
CAPÍTULO I
DOS CONCEITOS BÁSICOS
 
Art. 13 - Para efeito desta Lei, entende-se por:
 

Plano  de  Carreira  e  Remuneração:  conjunto  deI.
princípios,  diretrizes  e  normas  que  regulam  o
desenvolvimento  profissional  dos  servidores  do
Magistério, titulares de cargos que integram a carreira
na seara educacional, constituindo-se em instrumento de
gestão;
Grupo ocupacional: agrupamento de cargos distintos,II.
mas com atividades profissionais afins ou que guardam
relação  entre  si  pela  natureza,  complexidade,
escolaridade  e  objetivos  finais  a  serem  alcançados;
Categoria  funcional:  conjunto  de  cargos  agrupadosIII.
pela  natureza  das  at ividades  e  pelo  grau  de

conhecimento  para  seu  desempenho;
Carreira: conjunto de cargos, da mesma natureza, noIV.
qual o servidor se desloca em estágios e nos padrões de
vencimento;
Cargo:  unidade  básica  do  quadro  de  pessoal,  deV.
natureza permanente, criado por lei, provido através de
concurso público,  individualizando ao seu ocupante o
conjunto  de  atribuições  substancialmente  idênticas
quanto  à  natureza  do  trabalho  e  aos  graus  de
complexidade e responsabilidade;
Nível de classificação: posição do servidor na matrizVI.
hierárquica dos padrões de vencimento em decorrência
do grau de escolaridade e titulação;
Classe:  posição do servidor no padrão de vencimentoVII.
em decorrência do tempo de serviço, do aproveitamento
na avaliação de resultados e da titulação;
Salário inicial da carreira: valor pago, proporcional àVIII.
carga horária, tendo por referência o Piso Nacional do
Magistério vigente;
Vencimento-base:  retribuição  pecuniária  paga  aoIX.
servidor cujo valor corresponde ao percebido no nível e
referência iniciais do cargo;
Remuneração:  vencimento-base  do  cargo  efetivo,X.
acrescido  das  vantagens  pecuniárias  decorrentes  da
aplicação desta Lei;
Lotação: quantitativo de vagas definidas para os cargosXI.
que  compõem a  carreira  do  Magistério,  fixado  como
necessário ao funcionamento das unidades escolares;
Enquadramento:  processo  de  posicionamento  doXII.
Profissional  do  Magistério,  dentro  da  nova  estrutura
legal de cargos públicos, considerando para tanto, níveis
e classes constantes no Anexo IV desta Lei;
Atividades  do  Magistério:  englobam  a  atividadeXIII.
desenvolvida em sala de aula (docência), e as atividades
de suporte direto à  docência como a coordenação,  o
assessoramento pedagógico e a direção escolar;
Gratificação  de  Atividade  do  Magistério  –  GAM:XIV.
valor pago aos profissionais do Magistério que exerçam
atividade de docência em efetivo exercício em sala de
aula, suporte pedagógico e direção escolar;
Condição  Especial  de  Trabalho  –  CET:  suprirXV.
temporariamente, o déficit de professores das unidades
de ensino, proporcionando, assim, melhores condições
para a aprendizagem dos alunos;
Regime Complementar: ampliar a jornada de trabalhoXVI.
de  20  (vinte)  ou  24  (vinte  e  quatro)  horas  para  40
(quarenta)  horas  dos  professores  em  exercício  da
Função de Confiança de Diretor e Vice-Diretor Escolar
tendo por pagamento o percentual de 100% (cem por
cento) sobre o salário inicial da carreira;
Hora  extra:  considera-se  hora  extra  aquela  queXVII.
ultrapassa o limite legal ou contratual da jornada diária
ou semanal.

 
CAPÍTULO II
DA  ESTRUTURA  DO  PLANO  DE  CARREIRA  E
REMUNERAÇÃO
 
Art. 14 - O Plano de Carreira e Remuneração do Magistério
Municipal estabelece regras para:
 

investidura na carreira;I.
formas de evolução dentro da carreira;II.
jornada de trabalho;III.
incentivos;IV.
remuneração;V.
funções de confiança;VI.
enquadramento.VII.
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CAPÍTULO III
DA  COMPOSIÇÃO  DO  GRUPO  OCUPACIONAL  DO
MAGISTÉRIO
 
Art.  15  -  O Grupo Ocupacional  do Magistério  é  constituído
pelas categorias funcionais:

da docência;I.
de suporte pedagógico direto à docência.II.

 
Art. 16 - A categoria funcional da docência é constituída pelos
professores de educação infantil e de ensino fundamental.
 
Art.  17  -  A  categoria  de  suporte  pedagógico  à  docência  é
constituída pelo Especialista em Educação.
 
Art. 18 - A Carreira do Magistério é formada pelos cargos de
Professor e de Especialista em Educação.
 
§ 1º O cargo de professor será provido por profissional com
formação em nível superior, obtida em curso de licenciatura
plena.
§ 2º Fica garantido o exercício do magistério aos professores já
efetivos com formação em magistério nível médio.
§ 3º  O cargo de Especialista em Educação será provido por
profissionais  do  Magistério,  com  habilitação  específica  em
Gestão,  Supervisão  Escolar,  Orientação  Educacional  ou
Planejamento  Escolar  obtida  em  cursos  de  graduação  de
Pedagogia  ou  outra  licenciatura  plena  acrescida  de  pós-
graduação especialmente estruturada para esse fim.
 
Art. 19 - Os cargos que compõem a Carreira prevista nesta Lei
serão assim distribuídos:
 
§ 1º  O cargo de Professor será organizado em cinco níveis
designados  pelos  algarismos  I,  II,  III,  IV  e  V  referentes  à
titulação acadêmica e em seis classes designadas pelas letras A,
B, C, D, E e F referente ao tempo de serviço do profissional do
magistério.
§ 2º O cargo de Especialista em Educação será organizado em
quatro  níveis  designados  pelos  algarismos  I,  II,  III  e  IV
referentes à titulação acadêmica e em seis classes designadas
pelas letras A, B, C, D, E e F referente ao tempo de serviço do
profissional do magistério.
§ 3º  A composição do Grupo Ocupacional do Magistério e o
vencimento-base de cada cargo constituem objetos dos Anexos I
e IV da presente Lei, respectivamente.
 
Art. 20 - As Funções de Confiança de Direção e Vice-direção de
unidades  escolares,  serão  exercidas  em  regime  de  tempo
integral, sendo alçadas através de processo seletivo e eletivo
direto, respeitando os critérios exigidos de habilitação para a
função e o número de alunos matriculados, conforme descritos
no anexo IV desta Lei.
 
Parágrafo  único:  Farão  jus  ao  recebimento  do  Regime
Complementar  os  professores  portadores  de  uma  única
matrícula  de  20  ou  24  (vinte  ou  vinte  e  quatro)  horas,  no
exercício das Funções de Confiança a que se refere o caput
deste artigo.
 
Art. 21  -  O processo seletivo e eletivo para Diretor e Vice-
diretor  das  Unidades  Escolares  será  regido  por  Lei
Complementar, que deverá respeitar a Lei Orgânica Municipal
e a Lei Municipal nº 458/2015 – PME, além das normas vigentes
na espécie.
 
§  1º  O  Projeto  de  Lei  deverá  ser  encaminhado  pelo  Poder
Executivo Municipal de Alcântara para a Câmara Municipal de

Vereadores em até 60 (sessenta)  dias  após a  publicação da
presente lei.
§ 2º A Lei Complementar definirá a forma do processo eletivo,
as  obrigações  e  os  direitos  dos  servidores  candidatos  às
funções.
 
Art. 22 - Não havendo servidor com habilitação específica para
o  exercício  das  funções  de  Diretor  e  Vice-diretor  escolar,
poderão ser designados professores do quadro de efetivos, pela
Secretaria Municipal de Educação, para exercerem as funções,
em caráter suplementar e a título precário.
 
§ 1º O professor designado deverá possuir pelo menos 03 (três)
anos de exercício docente e ter como qualificação mínima a
formação em curso superior.
§  2º  As  funções  de  confiança  e  sua  remuneração  estão
estruturadas de acordo com o Anexo V da presente Lei.
 
Art. 23 - A descrição sintética dos cargos e os quantitativos que
compõem a Carreira do Magistério fica definida na forma dos
Anexos II e III, respectivamente, da presente Lei.
 
CAPÍTULO IV
DO INGRESSO NA
CARREIRA DO MAGISTÉRIO
 
Art. 24 - O ingresso nos cargos da carreira do Magistério dar-
se-á mediante concurso público de provas e títulos, de acordo
com  a  Constituição  Federal  vigente,  a  fim  de  suprir  as
necessidades  institucionais,  respeitando  o  quantitativo  da
lotação global do quadro de pessoal efetivo do Magistério, bem
como a respectiva previsão orçamentária.
 
§ 1º Os requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos do
magistério são os previstos nos artigos 18 e 19 desta Lei.
§ 2º A regulamentação do concurso, respeitado o disposto na
Lei  Orgânica  do  Município,  conterá  normas  comuns  aos
candidatos  será  autorizada  pelo  Chefe  do  Poder  Executivo,
mediante ato administrativo correspondente.
 
Art. 25 - O servidor, uma vez empossado, cumprirá o estágio
probatório  de  03  (três  anos),  de  acordo  com  a  Emenda
Constitucional nº 19/98.
 
Art. 26 - Durante o estágio probatório, o servidor, no exercício
das  atribuições  específicas  do  cargo,  deverá  satisfazer  os
seguintes requisitos:
 

assiduidade;I.
capacidade de iniciativa;II.
disciplina;III.
produtividade;IV.
responsabilidade;V.
idoneidade moral;VI.
eficiência;VII.
aptidão;VIII.
dedicação ao serviço.IX.

 
§  1º  A  verificação  do  cumprimento  dos  requisitos  previstos
neste artigo será procedida segundo normas expedidas pela
Secretaria Municipal de Educação e concluída no período de
até 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício.
§ 2º Independentemente da possibilidade de ser demitido, na
forma  e  nos  casos  previstos  em  Lei,  será  exonerado,  após
apurar-se  a  conveniência  ou  não  de  ser  confirmada  a  sua
nomeação, o servidor que não satisfizer os requisitos do estágio
probatório.
§ 3º Ficará dispensado do novo estágio probatório o servidor
que, já tendo adquirido estabilidade, for nomeado para outro
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cargo público municipal, conforme o art. 20 da Lei Municipal
85/82, obedecidas as regras de acumulação estabelecidas pela
Constituição vigente.
 
Art.  27  -  O  servidor  investido  em  cargo  do  magistério
municipal,  mediante  aprovação  em  concurso  público,  com
lotação inicial em escolas da Zona Rural do Município, somente
poderá ser removido para a sede do município, havendo vaga
disponível.
 
Parágrafo Único: A remoção somente poderá ser concedida
após 03 (três) anos de efetivo exercício na referida escola, salvo
as  exceçõs  previstas  na  lei  municipal,  de  acordo  com  as
necessidades do quadro de servidores, em defesa do interesse
público.
 
Art. 28 - O provimento dos cargos previstos neste Plano dar-se-
á  sempre  no  nível  de  classificação  e  referência  iniciais  do
respectivo cargo.
 
Art. 29 - Compete às Secretarias Municipais de Educação e de
Administração e Planejamento tomar as providências para a
integração do servidor recém-nomeado, fomentando:
 

o conhecimento do ambiente de trabalho;I.
o  conhecimento  das  diretrizes  básicas  da  educaçãoII.
municipal;
o  conhecimento  dos  direitos  e  deveres  inerentes  aoIII.
cargo;
as formas de progressão na carreira;IV.
as diretrizes de capacitação profissional dos servidoresV.
que pertencem ao magistério.

 
CAPÍTULO V
DA MOVIMENTAÇÃO DO SERVIDOR
 
Art. 30 - A movimentação do servidor, dentro de cada cargo,
dar-se-á através de:
 

progressão horizontal:  deslocamento do servidor deI.
uma referência para outra dentro do mesmo nível, com
base nos critérios observados através da avaliação de
resultados e por tempo de serviço.
progressão  vertical:  deslocamento  do  servidor,II.
independente  de  interstício,  de  um nível  para  outro,
dentro  do  mesmo  cargo,  de  acordo  com  a  titulação
obtida, conforme o art. 43 desta Lei.

 
Art.  31  -  A  progressão  horizontal  obedecerá  a  critérios
previstos  nos  artigos  34  ao  37  desta  Lei,  visando  o
fortalecimento do sistema de mérito, tomando por base o tempo
de serviço e o desempenho anual na Avaliação de Resultados,
realizada pela Comissão de Enquadramento e Desenvolvimento
Funcional, previsto no art. 65 da presente Lei.
 
CAPÍTULO VI
DAS FORMAS DE PROGRESSÃO DO SERVIDOR
 
Art.  32  -  Para  os  servidores  do  magistério  municipal,  a
progressão na carreira dar-se-á exclusivamente por:
 

progressão  por  tempo  de  serviço  ou  progressãoI.
horizontal;
progressão por mérito;II.
progressão por titulação ou progressão Vertical.III.

 

Art. 33 - Não se beneficiarão dos processos de progressão por
tempo de serviço, por titulação ou por mérito os servidores que,
embora implementadas todas as condições, incorrerem em uma
das seguintes hipóteses:
 

tiverem sido  penalizados  por  processo  administrativoI.
disciplinar,  desde  que  garantido  o  direito  de  ampla
defesa;
tiverem incorrido em mais de dez faltas injustificadasII.
durante o período de vinte e quatro meses;
tiverem infringido quaisquer das regras estabelecidas noIII.
Estatuto  dos  Funcionários  públicos  do  Município  de
Alcântara,  Lei  nº  85/82,  de  02/08/1982,  desde  que
garantido o direito de ampla defesa;
encontrarem-se em estágio probatório.IV.

 
Seção I
Da Progressão por Tempo de Serviço
 
Art. 34  -  A progressão por tempo de serviço ou progressão
horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra
imediatamente  superior,  dentro  do  mesmo  nível  de
classificação, considerando o tempo de serviço prestado pelo
servidor.
 
§ 1º O interstício para aquisição da progressão horizontal é de
05 (cinco) anos.
§ 2º Para a progressão entre as classes em um nível,  será
acrescido  o  percentual  de  5%  (cinco  por  cento)  sobre  o
vencimento entre uma classe e outra, o que corresponde ao
quinquênio.
 
Art.  35  -  Haverá  progressão  por  tempo  de  serviço,  a  ser
adquirida a cada 05 (cinco) anos contados a partir do ingresso
profissional do magistério no serviço público.
 
Art. 36 - Para a concessão desta forma de progressão, será
levado em consideração o tempo de efetivo exercício prestado
ao  município  de  Alcântara  dentro  do  interstício  previsto  no
artigo anterior.
 
Art.  37  -  Para  os  efeitos  desta  Lei,  considera-se  efetivo
exercício o tempo de permanência do servidor sem afastamento
do cargo, salvo os casos previstos no art. 95 da Lei Municipal nº
85/82,  bem como os  relativos  ao  exercício  de  mandato  em
entidades  de  representação  sindical  e  demais  exceções
previstas  em  Lei.
 
Parágrafo  Único:  Também  será  considerado  afastado  do
exercício, até decisão final transitada em julgado, o funcionário
que incorrer nas hipóteses do art. 45 da supracitada Lei.
 
Seção II
Da Progressão por Mérito
 
Art. 38 – Progressão por Mérito é a mudança de referência
adquirida por meio de concorrência entre os profissionais do
magistério com base na avaliação de desempenho e conforme
os requisitos seguintes:
 

Fica determinado a concessão da progressão por méritoa.
para, no mínimo, 10% (dez por cento) dos profissionais
do magistério efetivo;
Não ter  progredido por  mérito  nos  últimos 02 (dois)b.
anos;
A  Progressão  por  Mérito  só  integrará  o  salário  doc.
profissional  do  magistério  após  02  (dois)  anos  de
Avaliações positivas e consecutivas;
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Caso  o  profissional  do  magistério  tenha  01  (uma)d.
Avaliação de Desempenho, abaixo da meta logo após a
concessão da progressão por mérito, o mesmo perderá o
direito à progressão anteriormente conquistado, salvo se
esta já integrar seu salário;
Para disciplinar os casos de empate entre os candidatose.
à progressão por mérito, a SEMED regulamentará este
caso em legislação complementar;
O profissional do magistério só estará apto a concorrer àf.
progressão  por  mérito  após  a  conclusão  do  estágio
probatório;
Não estar em disfunção;g.
Comprovar, por meio de certificados, a carga horáriah.
mínima de 120 (cento e vinte) horas de participação em
curso  de  formação  relacionada  à  área  de  educação,
oferecida pela rede municipal de ensino ou instituições
credenciadas, no período avaliado.

Art. 39 – Não terá direito a concorrer à progressão por mérito,
o  profissional  do  magistério  que  esteja  de  licença  sem
vencimento,  licença  para  acompanhamento  de  cônjuge  ou
cedido para órgão fora do âmbito da educação municipal.
 
Parágrafo  Único:  Os  percentuais  das  referências  da
progressão por mérito, encontram-se definidas na Tabela III –
Anexo IV.
 
Seção III
Da Progressão por Titulação
 
Art. 40 - Progressão Vertical é a Progressão por mudança de
Nível e ocorrerá, após o cumprimento do estágio probatório,
para o Profissional do Magistério que adquirir a titulação em
área relacionada ao desempenho das atividades específicas ao
seu cargo.
 
Art. 41 – Os percentuais de progressão entre um nível e outro
obedece aos seguintes valores calculados sobre o vencimento
base  inicial  da  carreira  conforme  demonstrado  no  quadro
abaixo:
 
Nível Médio Nível I

Graduado
Nível II
Especialista

Nível III
Mestre

Nível IV
Doutor

--- 15% 20% 30% 50%

 
Art. 42 - Os cursos de graduação e pós-graduação lato sensu e
stricto sensu, para os fins previstos nesta Lei, realizados pelos
Profissionais do Magistério, somente serão considerados, para
fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou
reconhecida pelo Ministério da Educação e, quando realizados
no  exterior,  forem  revalidadas  por  instituição  brasileira,
credenciada para este fim.
 
Art. 43 - A progressão por mudança de Nível será efetivada a
partir  do  deferimento  de  requerimento  do  Profissional  do
Magistério, desde que atenda aos requisitos estabelecidos na
presente Lei, mediante apresentação Diploma e/ou Certificado
com Histórico Escolar devidamente instruídos.
 
Art. 44 - A progressão sempre será para o nível imediatamente
superior e ficando vedada a utilização da mesma titulação em
mais de uma forma de progressão.
 
Art.  45  -  O  Profissional  do  Magistério  que  adquirir  nova
titulação  passará  para  o  Nível  equivalente  à  sua  nova
habilitação, nos termos do artigo anterior, mantendo a Classe
correspondente ao tempo de serviço.
 
 Art. 46 - A progressão por mudança de nível tendo por base a
titulação dar-se-á:
 

no mínimo de 02 (dois) em 02 (dois) anos e sempre seráa.
para o nível subsequente;
Mediante comprovação em cursos de pós-graduação latob.
sensu e stricto sensu com carga horária de, no mínimo,
360 (trezentas e sessenta) horas.
A  mudança  de  nível  iniciará  com  requerimento,c.
encaminhado entre 1º de setembro a 30 de novembro de
cada ano, pela parte interessada e, após comprovação
de legalidade do título, vigorará em janeiro do exercício
seguinte  àquele  em  que  o  interessado  apresentar  o
comprovante da nova habilitação;
O profissional do magistério com duas nomeações ded.
cargo, prevista em Lei poderá usar a nova titulação em
ambos os cargos, obedecendo aos critérios estabelecidos
neste artigo.

 
Art.  47  -  Para  os  fins  previstos  nesta  Lei  realizados  pelo
ocupante de cargo do magistério,  somente será considerado
para  fins  de  progressão,  se  ministrados  por  instituição
autorizada, reconhecida e credenciada por órgãos competentes
e,  quando  realizados  no  exterior,  se  forem revalidados  por
instituição brasileira, credenciada para este fim; 
 
§ 1º A progressão por mudança de nível observará também os
seguintes requisitos:

não estar em desvio de função;a.
não ter sofrido punição disciplinar nos últimos 02 (dois)b.
anos que antecedem a progressão vertical;
não terá direito à progressão o pessoal do magistérioc.
que  esteja  de  licença  para  tratar  de  interesses
particulares, mandato eletivo ou à disposição de órgão
fora do âmbito da Secretaria Municipal de Educação,
salvo  licença  para  exercício  de  mandato  classista  do
serviço público municipal,  desde que este último não
ultrapasse 02 (dois) mandatos.

 
CAPÍTULO VII
DA ESTRUTURA SALARIAL
 
Art.  48  -  A  estrutura  salarial  do  Grupo  Ocupacional  do
Magistério,  prevista  no  Anexo  IV,  desta  Lei,  compreende  o
posicionamento  dos  vencimentos  para  cada  cargo,  a  serem
distribuídos conforme os parágrafos 1º e 2º do artigo 19 desta
Lei.
 
Art. 49 - A estrutura salarial é representada no sentido vertical
e no sentido horizontal.
 
§ 1º No sentido vertical,  estão dispostos os níveis  salariais,
hierarquizados segundo a titulação profissional.
§ 2º No sentido horizontal, estão dispostas as classes salariais,
por meio das quais será valorizado o tempo de serviço.
§ 3º As referências correspondem à progressão por mérito e
integram o Anexo IV.
§ 4º Os percentuais correspondentes aos níveis, às classes e às
referências salariais são calculados sobre os vencimentos-base,
conforme valores constantes do Anexo IV.
 
CAPÍTULO VIII
DAS VANTAGENS
 
Art. 50 - As vantagens, cumulativas dos cargos da docência,
são as seguintes:
 

Gratificação de Atividade do Magistério – GAM;I.
Gratificação  pelo  exercício  da  docência  em unidadesII.
especializadas  ou  em  classes  especiais  formadas
exclusivamente  para  alunos  com  deficiência;
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Gratificação pelo exercício da docência em escola deIII.
difícil acesso ou provimento.

 
Art.  51  -  A  gratificação  prevista  no  inciso  I  do  artigo  é  a
vantagem pecuniária  atribuída  aos  integrantes  do  Subgrupo
Magistério da Educação Básica, em razão de seu desempenho
de Atividade de Magistério em efetivo exercício em sala de aula,
coordenação,  suporte  pedagógico,  direção  ou  vice-direção
escolar e será calculada inicialmente à razão de 30% (trinta por
cento),  podendo  progredir  anualmente  até  o  limite  de  40%
(quarenta por cento) sobre o vencimento-base.
 
§ 1º A progressão anual que trata o caput deste artigo ficará
condicionada a viabilidade demonstrada através de análise de
impacto financeiro, em conformidade com a receita do Fundo
de Desenvolvimento da Educação Básica, desde que obedecida
a LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal;
§ 2º A gratificação de que trata o caput deste artigo constitui
salário-contribuição para o Fundo Previdenciário do Município
de Alcântara – ALCÂNTARA PREVIDÊNCIA, instituído pela Lei
Municipal nº 418/2013;
§ 3º Não fará jus à gratificação de que trata o caput  deste
artigo o servidor ativo que deixar de desempenhar atividade de
Magistério nas funções ali definidas.
 
Art. 52 - A gratificação prevista no inciso II do artigo 50 desta
Lei será calculada na base de 30% (trinta por cento) sobre o
vencimento-base da categoria e cessará quando o professor não
mais exercer a docência em tal tipo de classe.
 
Art.  53  -  As  gratificações  por  funções  de  confiança,  serão
atribuídas aos servidores no exercício da direção e vice-direção
de unidades escolares, nos percentuais previstos no Anexo V
desta Lei.
 
Art. 54 - A gratificação a que se refere o inciso III do artigo 50
desta Lei será devida ao docente que se encontrar exercendo
sua função em unidade escolar situada em localidade inóspita,
assim conceituada por seu difícil acesso e condições precárias.
 
§ 1º  A percepção desta vantagem, pelo docente,  vigorará a
partir da entrada em exercício da docência no local inóspito e
cessará  na  data  do  seu  afastamento,  decorrendo  de  ato
administrativo, ou desde que a localidade não mais assim seja
considerada.
§  2º  Tal  gratificação  deverá  ser  calculada  à  razão  de  30%
(trinta por cento) sobre o vencimento-base.
§ 3º A Secretaria Municipal de Educação, mediante portaria,
deverá declarar quais unidades escolares encontram-se nesta
situação.
 
Art. 55 - Fica garantido aos docentes o incentivo de 10% (dez
por cento), conforme artigo 4º da Lei Municipal nº 167/1992.
 
CAPÍTULO IX
DO REGIME DE TRABALHO
 
Art. 56 - A jornada de trabalho do Professor deve ser de 20
(vinte) a 40 (quarenta) horas semanais e a de Especialista de
Educação Básica de 40 horas semanais.
 
§ 1º A carga horária de trabalho do servidor deve corresponder
à jornada de trabalho para a qual prestou concurso público e foi
nomeado;
§ 2º Qualquer mudança no exercício da carga horária deve
advir de acordo formal entre o Profissional e a Administração,
prevalecendo o interesse público;
§ 3º A remuneração do profissional do Magistério constante no
Anexo IV é calculada com base na jornada de trabalho de 20

horas semanais. Caso o professor trabalhe em outra jornada,
deve-se aplicar a regra da proporcionalidade salarial, conforme
determina o § 3º, Art. 2º da Lei 11.738/2008 que trata do Piso
Salarial do Magistério.
§ 4º A jornada de trabalho do professor em função docente
inclui  uma  parte  de  horaaula  e  outra  de  hora-atividade,
destinada ao planejamento, avaliação e estudo de acordo com
regulamentação em Lei específica.
§ 5º Para o professor em função docente fica reservado 1/3 (um
terço) da jornada de trabalho para a atividade extraclasse e, no
máximo 2/3 (dois terços) dessa carga horária para interação
com o estudante. Assim, adotará a seguinte divisão:
 
Duração total da jornada Interação com estudantes Atividades extraclasse
40 26,66 13,33
30 20,00 10,00
25 16,66 8,33
24 16 8,00
20 13,33 6,77

 
§  6º  Ao  Especialista  em Educação,  também profissional  do
magistério, tem direito a uma parte da sua jornada para estudo,
avaliação e planejamento. Mas não se confunde com a jornada
extraclasse que é exclusiva do professor. Assim, o tempo para
estudo,  avaliação  e  planejamento  deve  ser  disciplinado
conforme  regulamento  específico  do  Conselho  Municipal  de
Educação.
§ 7º A jornada extraclasse deve preferencialmente ser realizada
na escola ou em outra localidade sob orientação da Secretaria
Municipal de Educação ou da Escola.
§ 8º Entende-se por “horas-atividades” as horas destinadas à
preparação e avaliação de trabalhos didáticos, à colaboração
com as atividades de gestão da escola, às reuniões pedagógicas,
ao  aperfeiçoamento  profissional  e  à  articulação  com  a
comunidade, de acordo com a proposta pedagógica da escola.
 
Art. 57 - O titular do cargo de professor efetivo, que não esteja
em acumulação de cargo, emprego ou função pública, poderá
ser convocado para prestar serviço em Condição Especial de
Trabalho - CET por necessidade do ensino, e enquanto persistir
esta necessidade.
 
§ 1º Os docentes a que se refere o caput deste artigo, deverão
ser lotados preferencialmente, na mesma unidade de ensino.
§ 2º Fica assegurado ao professor que concordar com a jornada
de trabalho deste artigo um acréscimo correspondente a 100%
(cem  por  cento)  sobre  o  vencimento  inicial  da  carreira,
respeitadas as garantias previstas no art. 7º desta lei.
 
Art. 58 – O titular do cargo de professor efetivo, que exceder a
jornada de trabalho fará jus a hora extraordinária.
 
§ 1º A hora extraordinária será, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento)  superior  à  da  hora  normal,  calculada  sobre  a
remuneração.
§ 2º O divisor aplicável sobre a remuneração para o cálculo das
horas extras, será:
 

200, para os professores submetidos à jornada de 40a.
horas semanais;
150, para os professores submetidos à jornada de 30b.
horas semanais;
120, para os professores submetidos à jornada de 24c.
horas semanais;
100, para os professores submetidos à jornada de 20d.
horas semanais;

Art.  59  -  O  professor  efetivo  poderá  solicitar,  mediante
requerimento  específico  dirigido  à  Secretaria  Municipal  de
Educação,  a  unificação,  redução e  ampliação da jornada de
trabalho, sem prejuízo da sua remuneração integral.
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§  1º  O  pedido  deverá  ser  fundamentado  com base  em Lei
Complementar a ser proposta pelo Poder Executivo Municipal
na forma da legislação vigente.
§  2º  O  Projeto  de  Lei  deverá  ser  encaminhado  pelo  Poder
Executivo Municipal de Alcântara, para a Câmara Municipal de
Vereadores em até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da
presente lei.
 
CAPÍTULO X
DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
 
Art.  60  -  Os  programas  de  capacitação,  aperfeiçoamento  e
atualização  do  profissional  do  Magistério  serão  planejados,
organizados e executados de forma integrada e sistêmica pela
Secretaria Municipal de Educação.
 
Parágrafo  Único:  A  implementação  dos  programas  de  que
trata o caput deste artigo tomará em consideração:
 

a  prioridade  em  áreas  curriculares  carentes  deI.
professores;
a utilização de metodologias diversificadas, incluindo asII.
que empregam recursos da educação a distância.

 
Art.  61  -  A  execução  dos  programas  de  capacitação,
aperfeiçoamento  e  atualização,  poderá  ser  atribuída  à
Secretaria  Municipal  de  Educação  ou,  ainda,  delegada  a
entidades públicas ou privadas na área de Educação, mediante
convênio  ou  contrato,  observadas  as  normas  pertinentes  à
matéria.
 
Art.  62  -  A  qualificação  dos  profissionais  do  magistério,
objetivando  o  aprimoramento  permanente  do  ensino  e  a
progressão na carreira, será assegurada através de cursos de
formação,  aperfeiçoamento,  especialização,  mestrado  e
doutorado em instituições públicas credenciadas, de programas
de  aperfeiçoamento  em  serviço,  e  de  outras  atividades  de
atualização  profissional,  com  base  no  Plano  Municipal  de
Educação de Alcântara - PME.
 
§ 1º Fica garantido, anualmente, o afastamento remunerado de
1% (um por cento) dos professores ativos para realização de
cursos  de  mestrado  ou  de  doutorado,  a  título  de  formação
continuada.
§  2º  Os  professores  que  forem  beneficiados  com  este
afastamento  remunerado  deverão  permanecer  em  efetivo
exercício na rede municipal de ensino por um período mínimo
de 04 (quatro) anos a partir da conclusão do curso. Caso não
seja cumprido este tempo mínimo, o professor deverá ressarcir
aos  cofres  públicos  a  remuneração  recebida  durante  o  seu
afastamento.
 
Art.  63  -  Constituirão  incentivos  profissionais  a  serem
regulamentados  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação  as
produções  técnico-científicas  e  culturais  dos  servidores  da
Carreira  Magistério  Público  de  Alcântara,  voltadas  para
melhoria da qualidade de ensino e a valorização do magistério.
 
§  1º  Terão  apoio  para  publicar  os  trabalhos  de  conteúdo
técnico,  científico,  artístico,  cultural  e  pedagógico objeto  de
pesquisa ou produção acadêmica. 
§  2º  Serão  considerados  os  trabalhos  selecionados  pela
Secretaria, mediante análise da comissão a ser criada para esse
fim.
 
CAPÍTULO XI
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
 

Art. 64 - A avaliação anual de desempenho será utilizada como
instrumento  de  aferição  dos  resultados  alcançados  pelo
professor  no  exercício  de  suas  funções,  para  os  fins  de
estabilidade, progressão, e tem como referência os seguintes
parâmetros:
 

conduta de comprometimento com o trabalho educativo,I.
assiduidade e pontualidade;
domínios específicos do cargo e habilidades próprias daII.
atividade que exerce;
relacionamento interpessoal;III.
esforço demonstrado em capacitar-se e atualizar-se;IV.
coerência entre os planos e sua execução;V.
compromisso com as normas que regem a educação;VI.
inter-relação  da  prática  pedagógica  com os  objetivosVII.
educacionais do município, projeto político pedagógico e
a proposta pedagógica da escola que atua;
atendimento aos padrões mínimos, recomendados peloVIII.
Ministério  da  Educação  para  o  funcionamento  das
escolas;
aprendizagem dos alunos.IX.

 
§ 1º Fica a Secretaria Municipal de Educação responsável por
desenvolver o modelo de avaliação anual de desempenho do
magistério,  que  será  e  implementado  em até  180  (cento  e
oitenta)  dias  após  a  publicação da  presente  lei,  com ampla
divulgação entre os docentes.
§ 2º A avaliação de que trata o caput deste artigo deverá ser
realizada por uma Instituição de Ensino Superior Pública ou
Fundação a ela vinculada.
 
TÍTULO IV
DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO
 
CAPÍTULO I
DA COMISSÃO DE GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA E
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO
 
Art.  65  -  A  Comissão  de  Gestão  do  Plano  de  Cargos  e
Remuneração  do  Magistério,  subordinada  à  Secretaria
Municipal de Administração, será designada por ato do Poder
Executivo e terá a seguinte constituição:
 

dois  representantes  da  Secretaria  Municipal  deI.
Educação e seus suplentes,  indicados pelo Secretário
Municipal de Educação;
dois  representantes  da  Secretaria  Municipal  deII.
Administração  e  seus  suplentes,  indicados  pelo
Secretário  Municipal  de  Administração;
quatro  representantes  do  Sindicato  dos  ServidoresIII.
Públicos  Municipais  de  Alcântara  e  seus  suplentes,
escolhidos em Assembleia para esse fim e indicados por
seu Presidente.

 
Art.  66  -  A  Secretaria  Municipal  de  Administração  deverá
dispor de local adequado para a implantação e implementação
do Plano de Cargos e Remuneração do Magistério de que trata
esta Lei.
 
Art. 67 - A alternância dos membros constituintes da Comissão
de Enquadramento e Desenvolvimento Funcional verificar-se-á
a cada dois anos de participação, observados, para substituição
de seus componentes, os critérios, os constantes no artigo 65 e
seus incisos I, II e III.
 
Parágrafo Único: Não será concedida nenhuma gratificação,
abono ou auxílio  pecuniário aos membros da Comissão,  que
deverão exercer suas funções durante o expediente normal de
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trabalho.
 
Art.  68  -  A  Comissão  de  Gestão  do  Plano  de  Carreira  e
Remuneração do Magistério, será competente para:
 

realizar o enquadramento dos atuais componentes doI.
magistério  Municipal,  sendo  vedada  a  redução  de
remuneração de tais servidores;
analisar e julgar os pedidos de progressão por titulação,II.
requeridos pelos Profissionais do Magistério;
analisar os recursos protocolados por servidores que seIII.
acharem prejudicados pelo enquadramento;
organizar  e  realizar  a  aplicação  da  avaliação  deIV.
resultados  para  o  Magistério  Público  Municipal  em
cooperação com o Conselho Municipal de Educação;
mediar as negociações de reajuste salarial;V.
acompanhar  as  receitas  e  despesas  da  folha  deVI.
pagamento analítica da educação.

 
CAPÍTULO II
DO ENQUADRAMENTO
 
Art. 69 - Na implantação do presente Plano serão analisados:
 

a situação funcional do profissional;I.
a correlação das atribuições do cargo ocupado com asII.
do cargo correspondente no novo plano.
o  preenchimento dos requisitos  exigidos para o  novoIII.
cargo;
as  reais  necessidades  de  recursos  humanos  dasIV.
unidades escolares;
os recursos orçamentários disponíveis.V.

 
Art.  70  -  Fica  assegurado  ao  servidor  que  optar  pelo  não
enquadramento  de  que  trata  esta  Lei  o  reajuste  dos
vencimentos nos mesmos percentuais, data e forma em que se
verifique o reajuste geral dos servidores públicos municipais.
 
Parágrafo Único: Esta opção deverá ser manifestada de forma
escrita e devidamente protocolada junto à Comissão de Gestão
do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, no prazo de
trinta dias de início de vigência desta Lei.
 
Art. 71 - O enquadramento do servidor no Plano de Carreira e
Remuneração  do  Magistério,  dar-se-á  no  cargo,  nível  de
classificação e classe correspondentes à sua situação funcional
na data de entrada em vigência desta Lei.
 
Art. 72 - Deverão ser enquadrados nos cargos integrantes do
quadro permanente deste Plano, os servidores portadores de
habilitação exigida, quando:
 

nomeados mediante aprovação em concurso público;I.
estáveis, nos termos do Art. 19 do Ato das DisposiçõesII.
Constitucionais  Transitórias  da Constituição Federal  /
88.

 
§  1º  O  processo  de  enquadramento  dos  profissionais  do
Magistério será concluído no prazo máximo de sessenta dias, a
contar da publicação desta Lei.
 
Art. 73 - O servidor público enquadrado ocupará o padrão de
vencimento,  de acordo com o tempo de efetivo exercício na
Prefeitura Municipal de Alcântara, computado a partir de 1º de
janeiro de 1992, desde que provido através de concurso público
voltado para tal cargo, conforme determinação legal.

 
CAPÍTULO III
DA REVISÃO DO ENQUADRAMENTO
 
Art. 74 - No prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da
publicação  do  ato  de  enquadramento,  poderá  o  servidor
solicitar a revisão do mesmo.
 
§ 1º O pedido de que trata este artigo será dirigido à Comissão
de Gestão do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério,
que  se  manifestará  através  de  parecer  devidamente
fundamentado, no prazo de trinta dias, a contar da formalização
do pleito.
§ 2º  Sendo procedente a solicitação, o ato de retificação do
enquadramento deverá ser publicado no prazo de quinze dias, a
contar  da  decisão,  e  os  seus  efeitos  retroagirão  à  data  do
enquadramento inicial.
 
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
 
Art. 75 - O regime jurídico dos profissionais de que trata este
plano é o estatutário.
 
Art.  76  -  O  Plano de  Carreira,  Cargos  e  Salários  obedece,
exclusivamente,  às  normas  estabelecidas  nesta  Lei,  não
prevalecendo  para  qualquer  efeito,  as  normas  definidas  em
planos, reclassificações e enquadramentos anteriores.
 
Art. 77 - As despesas decorrentes da implantação do Plano de
Carreira e Remuneração do Magistério de que trata esta Lei,
correrão  a  conta  das  dotações  orçamentárias  próprias  do
Município de Alcântara, podendo ser suplementadas em caso de
insuficiência.
 
Art.  78  -  Deverão ser  criados pelo Município  de Alcântara,
cargos  a  serem devidamente  providos  através  de  concursos
público, a fim de atender às disposições e exigências desta Lei.
 
Art. 79 - Os profissionais do magistério poderão ser cedidos
para o exercício de outras funções fora de Sistema Municipal de
Ensino.
 
§ 1º  Os profissionais do Magistério que forem cedidos para
outros órgãos do Município de Alcântara, serão remunerados
pelo sistema de destino;
§ 2º Os Profissionais do Magistério que forem cedidos para o
exercício  de  outras  funções,  em órgão  que  não  pertença  à
municipalidade de Alcântara, não trarão ônus para o Sistema
Municipal de Ensino;
§ 3º Os profissionais do Magistério que forem cedidos para o
exercício  de  funções  correlatas  à  do  magistério,  em outros
órgãos de diferentes esferas administrativas, poderão ou não
trazer ônus ao Sistema Municipal de Ensino, conforme acordo
ou convênio firmado entre o Município de Alcântara e o órgão
interessado;
§ 4º Os profissionais indicados neste artigo somente farão jus à
progressão por tempo de serviço, sendo vedadas às progressões
por mérito e por titulação.
 
Art.  80  -  A  Secretaria  Municipal  de  Educação  realizará
concursos,  de  acordo  com  a  necessidade,  respeitando  a
legislação vigente, desde que não haja candidatos aprovados
remanescentes de concursos anteriores.
 
Art. 81 - O Poder Executivo baixará os atos necessários para
implantação e implementação do presente Plano de Carreira e
Remuneração do Magistério.
 
Art. 82 - O concurso público necessário à implantação deste
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Plano deverá ser realizado no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias a partir da dada da publicação desta Lei.
 
Art.  83  -  É  parte  integrante  da  presente  Lei  os  seguintes
anexos:
 

Anexo  I:  Composição  do  Grupo  Ocupacional  doI.
Magistério;
Anexo II: Descrição Sintética dos Cargos;II.
Anexo  III:  Quantitativo  dos  Cargos  do  QuadroIII.
Permanente do Magistério Municipal;
Anexo IV: Tabela de Vencimentos-base do profissionalIV.
do Magistério Municipal;
Anexo V: Quadro de Funções de Confiança e PercentuaisV.
de Remuneração.

 
Art. 84 - Os casos omissos serão objeto de estudo conjunto das
Secretarias  Municipais  de  Educação,  Administração  e  a
Comissão de Gestão do Plano de Carreira e Remuneração do
Magistério.
 
Art.  85  -  O  Chefe  do  Poder  Executivo  municipal  somente
reajustará os vencimentos dos Profissionais do magistério ou
concederá abono salarial aos referidos profissionais, havendo
disponibilidade  na  receita  de  pessoal  proveniente  dos  25%
(vinte e cinco por cento) da vinculação constitucional, Fundo de
Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e outras
receitas.
 
Art. 86 – Fica definido o mês de janeiro como data-base para
reajuste de vencimento dos profissionais do Magistério.
 
Parágrafo Único: Caso esta data-base não seja dia útil, será
considerado o primeiro dia útil subsequente.
 
Art. 87 – O ocupante do cargo de magistério que afastar-se do
cargo  para  o  gozo  de  licença  maternidade,  tratamento  de
saúde, mandato eletivo ou licença prêmio, não perderá a sua
respectiva lotação anterior à licença.
 
Art. 88 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas  as  disposições  na  Lei  Municipal  nº  327/2008  e
quaisquer outras disposições em contrário.
 
ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
 
Art. 1º Fica assegurado aos professores inativos e pensionistas
do  Fundo  de  Previdência  de  Alcântara,  instituído  pela  Lei
Municipal nº 418/2013, as garantias e benefícios do novo Plano
de  Carreira  e  Remuneração  do  Magistério  do  Município  de
Alcântara, Estado do Maranhão.
 
Parágrafo Único: Fica limitada a proteção deste artigo aos
professores inativos e pensionistas, que garantiram a concessão
de aposentaria ou pensão no período de 1º de janeiro de 2017
até a promulgação desta Lei.
 
Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Alcântara,  Estado  do
Maranhão, 14 novembro de 2019.
 
ANDERSON WILKER DE ABREU ARAÚJO
Prefeito Municipal
 
ANEXO I
 
COMPOSIÇÃO  DO  GRUPO  OCUPACIONAL  DO
MAGISTÉRIO
 

 
CATEGORIA FUNCIONAL

 
CARGO
 

 
DOCÊNCIA

 
 PROFESSOR

 
SUPORTE PEDAGÓGICO À DOCÊNCIA

 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO

 
ANEXO II
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS CARGOS
 
CARGO: PROFESSOR
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO CARGO
 
  Planejar e ministrar aulas em escolas que ofereçam Educação
Infantil  e  Ensino  Fundamental  nas  modalidades  regular,
educação  especial  e  educação  de  jovens  e  adultos,
desenvolvendo  conteúdos  teórico-práticos  pertinentes,
utilizando metodologias,  materiais  e  instalações  apropriadas,
com  a  finalidade  de  promover  o  desenvolvimento  dos
educandos,  assegurar-lhes  e  formação  comum  indispensável
para  o  exercício  da  cidadania,  motivando-os,  ainda,  para
progredirem  em  estudos  posteriores  e  atuarem  nas  mais
diversas áreas profissionais.
 
TAREFAS TÍPICAS
 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
 

Planejar  e  proporcionar  o  atendimento  às  crianças,
organizando  situações  de  cuidados,  brincadeiras  e
aprendizagens  orientadas  de  forma  integrada  e  que
possam  contribuir  para  o  desenvolvimento  das
capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e
estar com os outros em uma atitude básica de aceitação,
respeito e confiança.

 

Planejar  e  implementar  situações  que  propiciem  às
crianças  o  desenvolvimento  das  capacidades  de
apropriação  e  conhecimento  das  potencialidades
corporais,  efetivas,  emocionais,  estéticas  e  éticas.

 

Planejar  e  conduzir  a  prática  educativa,  introduzindo
adaptações e complementações curriculares específicas,
de  modo  a  favorecer  a  inclusão  dos  portadores  de
necessidades  educacionais  especiais,  criando
oportunidade  para  melhor  integração  entre  os  alunos.

 

Planejar  e  conduzir  a  prática  educativa,  organizando
atividades  que  estimulem  a  consolidação  de
oportunidades para a construção de conhecimentos, o
enfrentamento independente de problemas, o uso das
várias  formas de expressão e de exploração do meio
ambiente físico e social.

 

Planejar  e  desenvolver  jogos,  atividades  musicais  e
rítmicas, através de consultas ou troca de ideias com o
Supervisor  Escolar,  levando  em conta  que  o  brincar
constitui uma forma privilegiada de aprender e que o
meio  ambiente  é  o  mais  adequado  para  desenvolver
criativamente a criança no processo educativo.

SãO LUíS, SEGUNDA * 02 DE DEZEMBRO DE 2019 * ANO XIII * Nº 2234

13/31www.famem.org.br



 

Desenvolver nas crianças o gosto pelo desenho, pintura,
modelagem,  conversação,  canto  e  dança,  oferecendo
oportunidades  várias  que  desafiem  o  raciocínio  e
permitam à criança descobrir e elaborar hipóteses para
ajudá-las  a  compreender  melhor  o  ambiente  em que
vivem.

 

Valorizar  o  trabalho  cooperativo  entre  as  crianças,
estimulando atividades  que propiciem o  confronto  de
pontos  de  vista,  a  possibilidade  de  divisão  de
responsabilidades  e  funções  e  o  desenvolvimento  da
solidariedade.

 

Participar  do  planejamento  global  da  Secretaria
Municipal  de  Educação,  oferecendo,  subsídios  no
sentido de promover  o  aperfeiçoamento da Educação
Infantil.

 

Avaliar  o  pré-escolar  mediante  acompanhamento  e
registro  de  seu  desenvolvimento,  sem  o  objetivo  de
promoção,  mesmo  para  o  acesso  ao  Ens ino
Fundamental .

 

Participar  da  construção  do  Projeto  Pedagógico  da
escola.

 
NO ENSINO FUNDAMENTAL
 

Planejar  e  ministrar  o  ensino  nas  séries  do  Ensino
Fundamental, desenvolvendo os conteúdos curriculares
pertinentes através de atividades realizadas a partir de
experiências  vivenciadas  e  sistematizadas,
proporcionando  ao  aluno  o  desenvolvimento  da
capacidade  de  aprender  e  a  aquisição  de  valores
fundamentais.

 

Planejar e implementar ajustes curriculares de pequeno
porte:  organizacionais,  de  objetivos,  de  conteúdos  de
métodos  e  procedimentos,  de  temporalidade  e  de
avaliação,  de  modo  a  atender  às  necessidades
educacionais especiais dos alunos no contexto da sala de
aula inclusiva.

 

Elaborar  planos  de  aula,  selecionando  o  assunto  e
determinando  a  metodologia  com  base  nos  objetivos
fixados, para obter melhor rendimento do ensino.

 

Selecionar e/ou confeccionar o material didático a ser
utilizado,  valendo-se  das  suas  próprias  aptidões  ou
consultando  o  Serviço  de  Supervisão  Escolar,  para
facilitar o processo ensino-aprendizagem.

 

Orientar a classe na realização de trabalhos de pesquisa
nas  mais  diversas  áreas  do  conhecimento,  adotando
metodologias de ensino que estimulem a iniciativa e a
inclusão de todos os alunos.

 

Organizar  e  promover  trabalhos  complementares
buscando  o  aprimoramento  do  aluno  como  pessoa
humana,  sua  formação  ética  e  o  desenvolvimento  da
autonomia intelectual e do pensamento crítico.

 

Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos
para  proceder  à  avaliação  contínua  e  cumulativa  do
desempenho do aluno.

 

Planejar e desenvolver estratégias de recuperação para
os alunos com menor rendimento.

 

Debater, nas reuniões de planejamento, os programas e
métodos a serem adotados ou reformulados, avaliando
as  s i tuações -prob lemas  da  c lasse  sob  sua
responsabilidade,  emitindo  opiniões  e  apresentando
soluções adequadas a cada caso.

 

Identificar e implementar estratégias de ação voltadas
para  o  desenvolvimento  de  interações  sociais  e  de
relações sociais  estáveis  no contexto da sala de aula
inclusiva.

 

Organizar  solenidades  comemorativas  de  fatos
marcantes  da  vida  nacional,  estadual  e/ou  municipal,
promovendo  concursos,  debates,  dramatizações  ou
jogos,  para  ativar  o  interesse  dos  alunos  pelos
conhecimentos histórico-sociais.

 

Participar  da  construção  do  Projeto  Pedagógico  da
escola.

 
NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
 

Planejar  e  proporcionar  o  atendimento  a  alunos
portadores  de  necessidades  educacionais  especiais,
utilizando  métodos,  técnicas  e  recursos  educativos
específicos, para atender às suas necessidades.

 

Participar de reuniões para discussão de questões afetas
à Educação Especial, propondo ajustes curriculares que
se mostram fundamentais às necessidades educacionais
especiais de cada aluno.

 

Avaliar,  de  forma  cautelosa,  as  oportunidades
educacionais oferecidas ao aluno por sua família, bem
como  as  práticas  e  experiências  enriquecedoras  que
possa ter no lar, a fim de incentivá-lo a participar, de
modo efetivo, do processo educacional.

 

Elaborar  e  executar  planos  para  atendimento
pedagógico, individual do aluno ou em grupo.

 

Acompanhar  e  avaliar,  por  meio  de  estratégias  e
instrumentos,  o  desenvolvimento  do  aluno  com  a
participação da família.
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Participar  da  construção  do  Projeto  Pedagógico  da
escola.

 
NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 

Planejar  e  proporcionar  o  atendimento  a  jovens  e
adultos e que não puderam efetuar os estudos na idade
regular,  considerando  suas  características,  seus
interesses,  suas  condições  de  vida  e  de  trabalho.

 

Participar de reuniões para discussão de questão afetas
à Educação de Jovens e Adultos, propondo ajustes que
se fizerem necessários para atender às peculiaridades
da Educação de Jovens e Adultos.

 

Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos
para  proceder  à  avaliação  contínua  e  cumulativa  do
desempenho do aluno.

 

Participar  da  construção  do  Projeto  Pedagógico  da
escola.

 
ANEXO III
 
Q U A N T I T A T I V O  D O S  C A R G O S  D O  Q U A D R O
PERMANENTE  DO  MAGISTÉRIO  MUNICIPAL
 

CATEGORIA FUNCIONAL CARGO CÓDIGO QUANTIDADE
JORNADA DE
TRABALHO
SEMANAL

 
DOCÊNCIA

 
PROFESSOR

 
PROF 400  

20 a 40h

SUPORTE PEDAGÓGICO Á
DOCÊNCIA

 
ESPECIALISTA EM
EDUCAÇÃO

 
ESPC 20  

40h

 
ANEXO IV
 
TABELA I – vencimento do cargo de professor com base na
progressão horizontal (Classes) e vertical (Níveis).
   CLASSES

NÍVEIS 0 a 5 anos 5 a 10
anos

10 a 15
anos

15 a 20
anos

20 a 25
anos

25 a 30
anos

 A B C D E F

I MÉDIO 1.278,87 1.342,81 1.406,76 1.470,70 1.534,64 1.598,59

II GRADUAÇÃO 1.470,70 1.544,24 1.617,77 1.691,31 1.764,84 1.838,38

III ESPECIALIZAÇÃO 1.534,64 1.611,38 1.688,11 1.764,84 1.841,57 1.918,31

IV MESTRADO 1.662,53 1.745,66 1.828,78 1.911,91 1.995,04 2.078,16

V DOUTORADO 1.918,31 2.014,22 2.110,14 2.206,05 2.301,97 2.397,88

 
TABELA II – vencimento do cargo de especialista em educação
com base na progressão horizontal (Classes) e vertical (Níveis).
  

CLASSES

NÍVEIS 0 a 5 anos 5 a 10
anos

10 a 15
anos

15 a 20
anos

20 a 25
anos

25 a 30
anos

 A B C D E F

I GRADUAÇÃO 2.557,74 2.685,63 2.813,51 2.941,40 3.069,29 3.197,18

II ESPECIALIZAÇÃO 2.941,40 3.088,47 3.235,54 3.382,61 3.529,68 3.676,75

III MESTRADO 3.069,29 3.222,75 3.376,22 3.529,68 3.683,15 3.836,61

IV DOUTORADO 3.325,06 3.491,32 3.657,57 3.823,82 3.990,07 4.156,33

 
Tabela  III:  Percentual  de  Progressão  por  Mérito  para  os
cargos de Professor e Especialista em Educação
 
 
Referências

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7
 

Percentuais 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28%

 
Nota1:  O  percentual  da  progressão  por  mérito  deve  ser
calculado sobre o vencimento inicial da carreira.
Nota2: O interstício de uma referência para outra será 4 anos.
 
Nota3: A cada grupo de 4 anos o profissional do magistério só
poderá acumular 1 (uma) progressão.
 
ANEXO V
 
QUADRO  DE  GRATIFICAÇÃO  PELO  EXERCÍCIO  DE
DIREÇÃO  GERAL  E  VICE-DIREÇÃO  ESCOLAR
 
 
CÓDIGO

 
DENOMINAÇÃO % DA  GRATIFICAÇÃO

 
  FUNÇÃO
 

 
GEDE IV

 
DIRETOR GERAL

 
70% do Vencimento-base

Direção de unidade escolar com
matrícula a partir de 400
alunos.

 
GEDE III

 
DIRETOR GERAL

 
60% do Vencimento-base

Direção de unidade escolar com
matrícula de 200 a 399 alunos.

 
GEDE II

 
DIRETOR GERAL

 
50% do Vencimento-base

Direção de unidade escolar com
matrícula de 100 a 199 alunos.

 
GEDE I

 
VICE-DIRETOR

 
50% do
Vencimento-base

Vice-direção de unidade escolar
com matrícula a partir de 200
alunos.

 

Publicado por: PATRICIA MARIA FREIRE MACEDO
Código identificador: 92343d70d4895b4ba59fba0b49d6d9f5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 
COMUNICADO.
 
ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO
 
A  Prefeitura Municipal  de BURITI  BRAVO (MA),  Através da
Comissão  Permanente  de  Licitação,  COMUNICA a  todos  os
interessados  que  ante  a  impugnação  apresentado  pela
empresa ALAM J. P. DE SOUSA COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS. e CNPJ Nº 20.207.131/0001-51,  com sede à
Av. Avenida Presidente Médici nª 830, Bairro Olaria, na cidade
de São João dos Patos – MA, CEP: 65.665-000, procederá com a
RETIFICAÇÃO  do  edital  da  TOMADA  DE  PREÇOS:  Nº
033/2019.  Processo  Administrativo  nº  02.0511.004/2019,
objetivando  a  contratação  de  empresa  o  fornecimento  de
equipamentos  e  instalação de sistema de monitoramento de
segurança em vias pública do Município, marcada para realizar-
se-á   às  15:00  horas  do  dia  03  de  dezembro  de  2019  e
seguidamente  dará publicidade novamente  ao novo edital de
licitação.
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Maiores informações poderão ser obtidas na sala da Comissão
Permanente  de  L ic i tação  que  es ta  func ionando
temporariamente no NIT - Núcleo de informações tecnológicas,
Rua São João, s/n, Bairro Cohab, nesta e através do E-mail:
cplburitibravo@hotmail.com.
 
Buriti Bravo - MA, em 28 de novembro de 2019.
 
Milena Vieira de Sousa Silva
Presidente da CPL
 

Publicado por: CARLOS ALARICO FRANCISCO DUARTE
Código identificador: d93621322e743e819ecdc881f17b6637

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA
SERRA NEGRA

PORTARIAS PM FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Portaria  Nº  417/2019-GP.  DISPÕE  SOBRE  ATO  DE
EXONERAÇÃO  DA Sr.ª Luiza Antônia dos Santos Neta, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  FORMOSA  DA  SERRA
NEGRA,  ESTADO  DO  MARANHÃO,  no  uso  de  suas
atribuições que lhe são conferidas pelo disposto no inciso II, do
Art. 37, da Constituição Federal e no inciso II, do Art. 19, da
Constituição Estadual,
CONSIDERANDO   o  disposto  no  artigo  81 item VI  da  Leí
Orgânica do Município de Formosa da Serra Negra.
RESOLVE:
Art. 1° - EXONERAR a Sr.ª Luiza Antônia dos Santos Neta,
Portadora  do  Rg  nº  019913794-3  GEJUSP/MA,  CPF  nº
781.281.293-68,  do  cargo  de  cargo  de  Coordenadora  do
Programa Saúde na Escola  da Secretaria Municipal de
Educação do  Município de Formosa da Serra Negra-MA,
Portaria Nª 0104/2017GP.
Art. 2° - Com a edição do presente ato passa o(nomeado) a não
fazer  parte  do  quadro  de  funcionários  de  CARGO  DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E
EXONERAÇÃO da Secretaria Municipal de Educação  e não
prestará os  serviços de acordo com a Lei de Organização
Administrativa.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Art.4º  - Revogam-se as disposições em contrário
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE- SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito de Formosa da Serra Negra (MA), em 13
de  Novembro  de  2019.  Janes  Cle i  da  S i lva  Reis  -
Prefei to  Municipal .
 
PORTARIA N° 418/2019-GP. O PREFEITO MUNICIPAL DE
FORMOSA DA SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO,
SR. JANES CLEI DA SILVA REIS, no uso de suas atribuições
legais previstas na Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
ART. 1° CONSTITUIR COMISSÃO DE SINDICÂNCIA para
proceder  a  apuração  dos  fatos  decorrente  de   Acidente
Automobilístico,  na  Estrada  Vicinal  de  acesso  ao  Povoado
Rapadura Zona Rural do Município de Formosa da Serra Negra
-  MA,  envolvendo  Ônibus  Escolar  Placa  PSZ  8759  de
Propriedade do Município de Formosa da Serra Negra – MA, em
que fora vitimado o Estudante Vinicius Teixeira Santos, aluno
da  Escola  Municipal  Eliza  Moreira  Ferraz  turno  matutino,
pertencente  a  Secretaria  Municipal  de  Educação,  composta
pelos seguintes servidores: IRANICE MARTINS ARRUDA –
PRESIDENTE, Secretaria Adjunta de Educação  portadora do
RG Nº  1.423.299  SSP/MA,  CPF  Nº  424.752.333-91  –  LUIS
CARLOS MORAES MACEDO  -   Servidor publico municipal
Professor  portador do RG Nº 118.636.299-2 SSP/MA CPF Nº

721.443.273-00, SECRETÁRIO:  FABIO DE JESUS ARAUJO
TORRES,  servidor publico municipal  Controlador Interno da
Prefeitura,  portador  do  RG  Nº  889.268  SSP/PI   CPF  Nº  
347.992.223-68 MEMBRO,
ART. 3° O prazo para realização do processo de apuração  é de
30  (trinta  )  dias,  prorrogáveis  por  mais  30  (trinta),  tudo
conforme o estabelecido na Legislação em vigor.
ART. 4º Para o bom e fiel cumprimento da missão de apuração
dos  fatos  a  Comissão  poderá,  para  tanto,  fazer  oitiva  de
testemunhas e dos servidores processados, efetuar diligências,
requerer documentos e demais pareceres técnicos necessários,
concluindo ao final pela absolvição ou punição do investigado.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DA
SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 29 DIAS
DE  NOVEMBRO  DE  2019.  Janes  Clei  da  Silva  Reis  -
Prefeito Municipal.

Publicado por: GUSTAVO LUIS PEREIRA MACEDO COSTA
Código identificador: 10bb4a4cc74265570fb5573d6d9a914f

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
NOGUEIRAS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado ADÃO
RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, residente e domiciliado na
Rua  23  de  Março,  s/n  –  Área  Avançada  –  Fortaleza  dos
Nogueiras  -  MA,  portador(a)  do  CPF  nº  030.696.683-21,
doravante denominado Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
A D Ã O  R O D R I G U E S  D E  A L M E I D A  J Ú N I O R  -
FISIOTERAPEUTA  -  (Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante)
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante  denominada  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
MARCILEIDE  FERREIRA  DAMASCENO,  residente  e
domiciliado na Praça Israel Nogueira, s/n – Centro – Fortaleza
dos Nogueiras -  MA, portador(a) do CPF nº 020.074.403-85,
doravante denominado Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
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M A R C I L E I D E  F E R R E I R A  D A M A S C E N O  -
FISIOTERAPEUTA  -  (Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante)
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante  denominada  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
FRANCILDE DE SOUSA MORAIS, residente e domiciliado no
Povoado Cachimbo, s/n – Zona Rural – Fortaleza dos Nogueiras
-  MA,  portador(a)  do  CPF  nº  017.486.933-95,  doravante
denominado Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
FRANCILDE  DE  SOUSA  MORAIS  -  TÉCNICO  EM
ENFERMAGEM  -  (Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante  denominada  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
LILIANE CASTRO BARROS, residente e domiciliado na Avenida
José  Sarney,  s/n  –  Centro  –  Fortaleza  dos  Nogueiras  -  MA,
portador(a) do CPF nº 627.956.603-00, doravante denominado
Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
LILIANE CASTRO BARROS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
- (Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado PABLO
COELHO RODRIGUES DA FONSECA, residente e domiciliado
na Rua do Comercio, s/n – Centro – Fortaleza dos Nogueiras -
MA,  portador(a)  do  CPF  nº  026.891.493-11,  doravante
denominado  Contratado,  resolvem  :

 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
PABLO  COELHO  RODRIGUES  DA  FONSECA  -
ENFERMEIRO  -  (Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante  denominada  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
PERICLES SANTOS DE OLIVEIRA, residente e domiciliado na
Rua do Campo, s/n – Recreio – Fortaleza dos Nogueiras - MA,
portador(a) do CPF nº 007.533.483-65, doravante denominado
Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
PERICLES  SANTOS  DE  OLIVEIRA  -  ENFERMEIRO  -
(Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante  denominada  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
VANESSA DE JESUS ROCHA TRICHES, residente e domiciliado
na Fazenda Santa Tereza,  s/n –  Zona Rural  –  Fortaleza dos
Nogueiras  -  MA,  portador(a)  do  CPF  nº  054.353.303-43,
doravante denominado Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
VANESSA DE JESUS ROCHA TRICHES - ENFERMEIRO -
(Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
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Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante  denominada  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
ALDENEIDE  DO  NASCIMENTO  SOUSA,  residente  e
domiciliado na Avenida Tancredo Neves, s/n – Nova Fortaleza –
Fortaleza  dos  Nogueiras  -  MA,  portador(a)  do  CPF  nº
812.892.863-53, doravante denominado Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
ALDENEIDE DO NASCIMENTO SOUSA -  TÉCNICO EM
ENFERMAGEM - (Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante  denominada  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
AMILTON LIMA SANTOS, residente e domiciliado na Rua 04 de
Maio, s/n – Área Avançada – Fortaleza dos Nogueiras -  MA,
portador(a) do CPF nº 000.211.922-60, doravante denominado
Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
AMILTON  LIMA  SANTOS  -  FISIOTERAPEUTA  -
(Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado ANA
CLAUDIA REIS DOS SANTOS, residente e domiciliado na Rua
01  de  Novembro,  s/n  –  Área  Avançada  –  Fortaleza  dos
Nogueiras  -  MA,  portador(a)  do  CPF  nº  044.386.823-98,
doravante denominado Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
ANA  CLAUDIA  REIS  DOS  SANTOS  -  AGENTE
ADMINISTRATIVO  -  (Contratado)

 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado ANA
PAULA DOS SANTOS SOUZA, residente e domiciliado na Rua
Fazenda, s/n –  Zona Rural  –  Fortaleza dos Nogueiras -  MA,
portador(a) do CPF nº 018.032.023-86, doravante denominado
Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA - AUX OP DE SERVIÇOS
GERAIS - (Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante  denominada  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
DEURILENE ARAUJO DOS SANTOS, residente e domiciliado na
Rua Nova Colinas, s/n – Trizidela – Fortaleza dos Nogueiras -
MA,  portador(a)  do  CPF  nº  061.641.603-24,  doravante
denominado  Contratado,  resolvem  :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
DEURILENE  ARAUJO  DOS  SANTOS  -  AUX  OP  DE
SERVIÇOS GERAIS - (Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante)
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante  denominada  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
FRANCISCA FERNANDES DA SILVA, residente e domiciliado
na  Rua  Presidente  Medice,  s/n  –  Centro  –  Fortaleza  dos
Nogueiras  -  MA,  portador(a)  do  CPF  nº  022.610.643-81,
doravante denominado Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.
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Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
FRANCISCA  FERNANDES  DA  SILVA  -  AUX  OP  DE
SERVIÇOS GERAIS - (Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante)
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante  denominada  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
GETULIO OLIVEIRA DOS SANTOS, residente e domiciliado na
Travessa Luiz Branco, s/n – Trizidela – Fortaleza dos Nogueiras
-  MA,  portador(a)  do  CPF  nº  020.134.973-69,  doravante
denominado Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
GETULIA  OLIVEIRA  DOS  SANTOS  -  AUX  OP  DE
SERVIÇOS GERAIS - (Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante)
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante  denominada  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
GISLEIA RIBEIRO DA SILVA FONSECA, residente e domiciliado
na  Rua  Ovidia  Nogueira,  s/n  –  Girassol  –  Fortaleza  dos
Nogueiras  -  MA,  portador(a)  do  CPF  nº  612.467.453-05,
doravante denominado Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
GISLEIA RIBEIRO DA SILVA FONSECA - AGENTE DE VIG
SANITÁRIA - (Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,

Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante  denominada  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
LINDALVA DE SOUZA MACIEL, residente e domiciliado na Rua
04 de Maio, s/n – Área Avançada – Fortaleza dos Nogueiras -
MA,  portador(a)  do  CPF  nº  269.957.193-87,  doravante
denominado  Contratado,  resolvem  :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
LINDALVA  DE  SOUZA  MACIEL  -  RECEPCIONISTA  -
(Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado MARIA
DAS  NEVES  NOBRE BEZERRA,  residente  e  domiciliado  na
Avenida 01,  s/n  –  Vila  Sá –  Fortaleza  dos  Nogueiras  -  MA,
portador(a) do CPF nº 006.057.103-92, doravante denominado
Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
MARIA  DAS  NEVES  NOBRE  BEZERRA  -  AGENTE
ADMINISTRATIVO  -  (Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante  denominada  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
RAIMUNDA  MARTINS  DOS  SANTOS  NETA,  residente  e
domiciliado na Rua Souza Cruz, s/n – Recreio – Fortaleza dos
Nogueiras  -  MA,  portador(a)  do  CPF  nº  647.846.063-00,
doravante denominado Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
RAIMUNDA  MARTINS  DOS  SANTOS  NETA  -
RECEPCIONISTA  -  (Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
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 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado ROSA
LIDIA ALVES DA SILVA BARROS, residente e domiciliado na
Rua Edmar Nogueira,  s/n  –  Nova Fortaleza  –  Fortaleza  dos
Nogueiras  -  MA,  portador(a)  do  CPF  nº  919.476.693-20,
doravante denominado Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
ROSA LIDIA ALVES DA SILVA BARROS - TÉCNICO EM
ENFERMAGEM - (Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante)
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante  denominada  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
WELLINGHTON GOMES FERREIRA, residente e domiciliado na
Rua Maracana, s/n – Nova Fortaleza – Fortaleza dos Nogueiras -
MA,  portador(a)  do  CPF  nº  396.380.143-34,  doravante
denominado  Contratado,  resolvem  :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
WELLINGHTON  GOMES  FERREIRA  -  AUXILIAR
ADMINISTRATIVO  -  (Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado JOÃO
EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO, residente e domiciliado
na  Rua  Tiradentes,  s/n  –  Nova  Fortaleza  –  Fortaleza  dos
Nogueiras  -  MA,  portador(a)  do  CPF  nº  709.322.713-91,
doravante denominado Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente

rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
JOÃO  EVANGELISTA  DOS  SANTOS  FILHO  -  VIGIA  -
(Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado LIVIA
PINTO DE MIRANDA, residente e domiciliado na Rua Girassol,
s/n – Girassol – Fortaleza dos Nogueiras - MA, portador(a) do
CPF  nº  032.153.201-50,  doravante  denominado  Contratado,
resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
L I V I A  P I N T O  D E  M I R A N D A  -  A U X I L I A R
ADMINISTRATIVO  -  (Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado LUIZ
GONZAGA COUTINHO DOS REIS, residente e domiciliado na
Fazenda  Santa  Luzia,  s/n  –  Zona  Rural  –  Fortaleza  dos
Nogueiras  -  MA,  portador(a)  do  CPF  nº  332.478.893-53,
doravante denominado Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
LUIZ  GONZAGA  COUTINHO  DOS  REIS  -  VIGIA  -
(Contratado)
 
CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde -
 (Contratante)
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante)
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante  denominada  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
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ROSANA  DE  SOUSA  SANTOS  FERNANDES,  residente  e
domiciliado na Rua 01, s/n – Área Avançada – Fortaleza dos
Nogueiras  -  MA,  portador(a)  do  CPF  nº  030.206.093-64,
doravante denominado Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
ROSANA DE SOUSA SANTOS FERNANDES -  AUXILIAR
ADMINISTRATIVO - (Contratado)
 
ANTENOR COELHO DE SOUZA - Sec Mun de Agricultura, Pec
e Aquicultura -  (Contratante) 
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -  
(Contratante)

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 001e7ccf9463b700134874dcd00b726c

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante  denominada  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
ADELSOMAR XAVIER FERNANDES, residente e domiciliado na
MA  006,  s/n  –  Vila  Sá  –  Fortaleza  dos  Nogueiras  -  MA,
portador(a) do CPF nº 888.515.673-87, doravante denominado
Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 01/09/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
ADELSOMAR XAVIER FERNANDES - VIGIA - (Contratado)
 
ODAIR PINHEIRO MIRANDA - Sec Mun de Adm, Planejamento
e Finanças - (Contratante) 
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -
(Contratante)
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado ALAN
CARLOS SIRIANO DOS SANTOS, residente e domiciliado na
Rua Aristeu Nogueira, s/n – Girassol – Fortaleza dos Nogueiras -
MA,  portador(a)  do  CPF  nº  661.761.153-53,  doravante
denominado  Contratado,  resolvem  :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 

ALAN CARLOS SIRIANO DOS SANTOS - AUXILIAR OP DE
SERVIÇOS GERAIS - (Contratado)
 
ODAIR PINHEIRO MIRANDA - Sec Mun de Adm, Planejamento
e Finanças - (Contratante) 
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -
(Contratante)
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado JEAN
CARLOS OLIVEIRA COSTA, residente e domiciliado Balsas -
MA,  portador(a)  do  CPF  nº  435.740.093-72,  doravante
denominado  Contratado,  resolvem  :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
JEAN  CARLOS  OLIVEIRA  COSTA  -  AUXILIAR  OP  DE
SERVIÇOS GERAIS - (Contratado)
 
ODAIR PINHEIRO MIRANDA - Sec Mun de Adm, Planejamento
e Finanças - (Contratante) 
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -
(Contratante)
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado JOSÉ
ORLANDO  DO  NASCIMENTO,  residente  e  domiciliado  na
Avenida Tancredo Neves, s/n – Nova Fortaleza – Fortaleza dos
Nogueiras  -  MA,  portador(a)  do  CPF  nº  061.260.863-84,
doravante denominado Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 01/09/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
JOSÉ ORLANDO DO NASCIMENTO - VIGIA - (Contratado)
 
ODAIR PINHEIRO MIRANDA - Sec Mun de Adm, Planejamento
e Finanças - (Contratante) 
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -
(Contratante)
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado JULIO
SERGIO BORGES DE CASTRO, residente e domiciliado na Rua
Raimundo Brauna, s/n – Trizidela – Fortaleza dos Nogueiras -
MA,  portador(a)  do  CPF  nº  628.629.283-72,  doravante
denominado  Contratado,  resolvem  :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.
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Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
JULIO  SERGIO  BORGES  DE  CASTRO  -  VIGIA  -
(Contratado)
 
ODAIR PINHEIRO MIRANDA - Sec Mun de Adm, Planejamento
e Finanças - (Contratante) 
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -
(Contratante)
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado MARIA
RAIMUNDA DE ASSUNÇÃO A LIMA, residente e domiciliado na
Av Raimundo Brauna, s/n – Trizidela – Fortaleza dos Nogueiras -
MA,  portador(a)  do  CPF  nº  611.711.893-70,  doravante
denominado  Contratado,  resolvem  :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
MARIA RAIMUNDA DE ASSUNÇÃO A LIMA - AUXILIAR
OP DE SERVIÇOS GERAIS - (Contratado)
 
ODAIR PINHEIRO MIRANDA - Sec Mun de Adm, Planejamento
e Finanças - (Contratante) 
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -
(Contratante)
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante  denominada  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
VERIELSON BORGES DE CASTRO, residente e domiciliado na
Rua São Jorge, s/n – Nova Fortaleza – Fortaleza dos Nogueiras -
MA,  portador(a)  do  CPF  nº  644.895.663-87,  doravante
denominado  Contratado,  resolvem  :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
VERIELSON BORGES DE CASTRO - VIGIA - (Contratado)
 
ODAIR PINHEIRO MIRANDA - Sec Mun de Adm, Planejamento
e Finanças - (Contratante) 
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -
(Contratante)
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11

doravante  denominada  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
CRISANIO DE OLIVEIRA LIMA, residente e domiciliado na Rua
do Comercio,  s/n –  Centro –  Fortaleza dos Nogueiras -  MA,
portador(a) do CPF nº 698.482.461-34, doravante denominado
Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
CRISANIO  DE  OLIVEIRA  LIMA  -  MOTORISTA  -
(Contratado)
 
ODAIR PINHEIRO MIRANDA - Sec Mun de Adm, Planejamento
e Finanças - (Contratante) 
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -
(Contratante)
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado JOÃO
EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO, residente e domiciliado
na  Rua  Tiradentes,  s/n  –  Nova  Fortaleza  –  Fortaleza  dos
Nogueiras  -  MA,  portador(a)  do  CPF  nº  709.322.713-91,
doravante denominado Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
JOÃO  EVANGELISTA  DOS  SANTOS  FILHO  -  VIGIA  -
(Contratado)
 
JOELENE  TEIXEIRA  SÁ  -  Sec  Mun  de  Cultura,  Eventos  e
Turismo - (Contratante) 
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -
(Contratante)
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado LIVIA
PINTO DE MIRANDA, residente e domiciliado na Rua Girassol,
s/n – Girassol – Fortaleza dos Nogueiras - MA, portador(a) do
CPF  nº  032.153.201-50,  doravante  denominado  Contratado,
resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
L I V I A  P I N T O  D E  M I R A N D A  -  A U X I L I A R
ADMINISTRATIVO  -  (Contratado)
 
JOELENE  TEIXEIRA  SÁ  -  Sec  Mun  de  Cultura,  Eventos  e
Turismo - (Contratante) 
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ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -
(Contratante)
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado LUIZ
GONZAGA COUTINHO DOS REIS, residente e domiciliado na
Fazenda  Santa  Luzia,  s/n  –  Zona  Rural  –  Fortaleza  dos
Nogueiras  -  MA,  portador(a)  do  CPF  nº  332.478.893-53,
doravante denominado Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
LUIZ  GONZAGA  COUTINHO  DOS  REIS  -  VIGIA  -
(Contratado)
 
JOELENE  TEIXEIRA  SÁ  -  Sec  Mun  de  Cultura,  Eventos  e
Turismo - (Contratante) 
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -
(Contratante)
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante  denominada  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
AILTON LOPES DE SOUSA, residente e domiciliado na Rua São
Jorge, s/n – Nova Fortaleza – Fortaleza dos Nogueiras - MA,
portador(a) do CPF nº 023.581.431-89, doravante denominado
Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
AILTON LOPES DE SOUSA - MOTORISTA - (Contratado)
 
JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA - Sec Mun de Infra-
Estrutura, Urb e Saneamento - (Contratante) 
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -
(Contratante) 
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante  denominada  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
NATANAEL DA CUNHA NOGUEIRA, residente e domiciliado
Fortaleza  dos  Nogueiras  -  MA,  portador(a)  do  CPF  nº
402.284.603-87, doravante denominado Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019

 
NATANAEL  DA  CUNHA  NOGUEIRA  -  AUX  OP  DE
SERVIÇOS GERAIS - (Contratado)
 
JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA - Sec Mun de Infra-
Estrutura, Urb e Saneamento - (Contratante) 
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -
(Contratante) 
 
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
 
Pelo  presente  instrumento,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
FORTALEZA DOS NOGUERIAS/MA, estabelecida nesta cidade,
Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado TIAGO
COELHO  MOURÃO  COELHO,  residente  e  domiciliado  na
Avenida  Anita  Farias,  s/n  –  São  Miguel  –  Fortaleza  dos
Nogueiras  -  MA,  portador(a)  do  CPF  nº  605.751.293-60,
doravante denominado Contratado, resolvem :
 
Clausula Única: Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019

entre as partes.

 
Por  assim estarem de  acordo as  partes,  firmam a  presente
rescisão de contrato de trabalho.
 
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de novembro de 2019
 
TIAGO COELHO MOURÃO OLIVEIRA -  OPERADOR DE
MAQ PESADA - (Contratado)
 
JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA - Sec Mun de Infra-
Estrutura, Urb e Saneamento - (Contratante) 
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal -
(Contratante) 

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 28b0871ca994bb5b73a4ac2424812f6a

VISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº
050,051,052/2019 - SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-
MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2019 -
SRP
 
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  FORTALEZA  DOS
NOGUEIRAS-MA,  através  da  Comissão  Permanente  de
Licitação  -  CPL,  torna  público  que  realizará  licitação  na
modalidade Pregão Presencial que tem por objeto o Registro
de Preço para  futura  contratação de empresas  para  o
fornecimento de urnas funerárias e prestação de serviços
póstumos  para  atender  as  necessidades  da  Secretaria
Municipal  de  Assistência  Social  para  o  Município  de
Fortaleza  dos  Nogueiras-MA,  conforme  Termo  de
Referência.  Tipo  Menor  Preço  por  Item.  LOCAL:  Sede  da
Prefeitura.  Localizada  na  Rua  Rui  Barbosa,  nº  125-Centro.
DATA DE ABERTURA: 13/12/2019. HORÁRIO: 08h30min.
Recebimento dos envelopes e início da habilitação. Local: Sala
de reunião da CPL, localizada na Rua Rui  Barbosa,  nº 125,
Centro,  Fortaleza  dos  Nogueiras  -  MA.  AQUISIÇÃO  DO
EDITAL de Segunda a  sexta-feira.  Horário:  08:00  às  12:00
(Horário do Município), na Sala da Comissão de Licitação, Rua
Rui  Barbosa  nº  125  –  Centro  -  CEP:  65.805-000;  Email:
cpl.fortnog@outlook.com. Os interessados caso queira adquirir
cópia impressa do Edital  será cobrada taxa no valor  de R$
20,00  (vinte  reais).  Fortaleza  dos  Nogueiras  (MA),  27  de
novembro  de  2019.  Jackson  Macedo  Rocha.  Pregoeiro
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Municipal.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS -
MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019 –
SRP
 
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  FORTALEZA  DOS
NOGUEIRAS-MA,  através  da  Comissão  Permanente  de
Licitação  -  CPL,  torna  público  que  realizará  licitação  na
modalidade Pregão Presencial  visando o Registro de Preço
para  futura  Contratação de  empresas  do  ramo para  o
fornecimento parcelado de materiais  e  suprimentos de
informática,  para  atender  a  demanda  operacional  da
prefeitura municipal e demais secretarias municipais de
Fortaleza  dos  Nogueiras/Ma,  conforme  Termo  de
Referência.  Tipo  Menor  Preço  Por  Item.  LOCAL:  Sede  da
Prefeitura.  Localizada  na  Rua  Rui  Barbosa,  nº  125-Centro.
DATA  DE  ABERTURA:  13/12/2019.  HORÁRIO:  11:00h.
Recebimento dos envelopes e início da habilitação. Local: Sala
de reunião da CPL, localizada na Rua Rui  Barbosa,  nº 125,
Centro,  Fortaleza  dos  Nogueiras  -  MA.  AQUISIÇÃO  DO
EDITAL de Segunda a  sexta-feira.  Horário:  08:00  às  12:00
(Horário do Município), na Sala da Comissão de Licitação, Rua
Rui  Barbosa  nº  125  –  Centro  -  CEP:  65.805-000;  Email:
cpl.fortnog@outlook.com. Os interessados caso queira adquirir
cópia impressa do Edital  será cobrada taxa no valor  de R$
20,00  (vinte  reais).  Fortaleza  dos  Nogueiras  (MA),  27  de
novembro  de  2019.  Jackson  Macedo  Rocha.  Pregoeiro
Municipal.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS -
MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2019 –
SRP
 
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  FORTALEZA  DOS
NOGUEIRAS-MA,  através  da  Comissão  Permanente  de
Licitação  -  CPL,  torna  público  que  realizará  licitação  na
modalidade Pregão Presencial  visando o Registro de Preço
para futura contratação de empresas especializadas na
prestação  de  serviços  de  Recarga  de  Toner  e  de
Manutenção  Preventiva  e  Corretiva,  Reparo  de
Equipamentos  de  Informática,  Suprimentos  e
Impressoras  da  Prefeitura  Municipal  de  Fortaleza  dos
Nogueiras  –  MA  e  demais  Secretarias  Municipais,
conforme Termo de Referência. Tipo Menor Preço por ITEM.
LOCAL: Sede da Prefeitura. Localizada na Rua Rui Barbosa, nº
125-Centro.  DATA  DE  ABERTURA:  17/12/2019.  HORÁRIO:
08h30h.  Recebimento dos envelopes e início da habilitação.
Local: Sala de reunião da CPL, localizada na Rua Rui Barbosa,
nº 125, Centro, Fortaleza dos Nogueiras - MA. AQUISIÇÃO DO
EDITAL de Segunda a  sexta-feira.  Horário:  08:00  às  12:00
(Horário do Município), na Sala da Comissão de Licitação, Rua
Rui  Barbosa  nº  125  –  Centro  -  CEP:  65.805-000;  Email:
cpl.fortnog@outlook.com. Os interessados caso queira adquirir
cópia impressa do Edital  será cobrada taxa no valor  de R$
20,00  (vinte  reais).  Fortaleza  dos  Nogueiras  (MA),  27  de
novembro  de  2019.  Jackson  Macedo  Rocha.  Pregoeiro
Municipal.

Publicado por: MARLA POLLIANA NOGUEIRA DA SILVA
SANTOS

Código identificador: b6c2ef3c18bdd11d316f45cee4ae9195

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº
053/2019 – SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS –
MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2019 –
SRP
 
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  FORTALEZA  DOS
NOGUEIRAS-MA,  através  da  Comissão  Permanente  de
Licitação  -  CPL,  torna  público  que  realizará  licitação  na
modalidade Pregão Presencial  visando o Registro de Preço
para futura contratação de empresa especializada para
fornecimento  de  veículos,  tipo  motocicletas,  zero
quilômetro para atender às necessidades do município de
Fortaleza dos Nogueiras - MA. Tipo Menor Preço por Item.
DATA DE ABERTURA: 17/12/2019. HORÁRIO: 10h30min
(dez horas e trinta minutos). Recebimento dos envelopes e
início da habilitação. Local: Sala de reunião da CPL, localizada
na Rua Rui Barbosa, nº 125, Centro, Fortaleza dos Nogueiras -
MA.  AQUISIÇÃO  DO  EDITAL  de  Segunda  a  sexta-feira.
Horário:  08:00 às 12:00 (Horário do Município),  na Sala da
Comissão de Licitação, Rua Rui Barbosa nº 125 – Centro - CEP:
65.805-000;  Email:  cpl.fortnog@outlook.com.  Os interessados
caso queira adquirir cópia impressa do Edital será cobrada taxa
no valor de R$ 20,00 (vinte reais).  Fortaleza dos Nogueiras
(MA),  29  de  novembro  de  2019.  Jackson  Macedo  Rocha  –
Pregoeiro Municipal.
 

Publicado por: MARLA POLLIANA NOGUEIRA DA SILVA
SANTOS

Código identificador: cf18e6fa4839416b609dce6106eceb1d

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ
ROCHA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
001.21052018/TP003/2018

EXTRATO  DO  1º  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO  Nº
001.21052018/TP003/2018.  REF:  TOMADA  DE  PREÇOS:  Nº
003/2018.  Com  efeitos  retroativos  a  27/12/2018.  Partes:
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha do MA e  a
empresa  M.  A.  DE  OLIVEIRA  MARTINS  –ME,  CNPJ:  N°
26.877.844/0001-09, localizada à Sala 02, Rua da Comprida, N°
26 Bairro Comprida, São Domingos Maranhão - MA. OBJETO:
Prestação de serviços de assessoria e consultoria em licitações.
REPRESENTANTE:  Maria  Aparecida  de  Oliveira  Martins,
portadora  do  CPF  n.°  062.614.453-11  PRAZO:  O  presente
contrato  fica  prorrogado  pelo  período  de  12  (doze)  meses,
objetivando  a  continuidade  da  prestação  dos  serviços,  com
fulcro no disposto no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e
alterações.  As  demais  cláusulas  não  foram  alteradas.
Governador Luiz Rocha (MA), em 27 de dezembro de 2018. José
de Ribamar Silva Santos, Prefeito Municipal.
 

Publicado por: WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Código identificador: a460be389ed0ed0ce89a7ea31be49eeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO
GRAJAú

TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2019. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 02.2011.0001/2019

 
A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú - MA, através da
Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará
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licitação na seguinte forma:
TOMADA  DE  PREÇOS  N.º  011/2019.  Processo
Administrativo  nº  02.2011.0001/2019  -  OBJETO;
Contratação de empresa para execução de serviços de reforma
do  hospital  municipal  Raimundo  Rodrigues  Siqueira  e  das
Unidades  Basicas  de  Saúde da  Sede,  Povoado Criolizinho  e
Povoado Criolizão.  MODALIDADE:  Tomada de Preços.  TIPO:
Menor preço, na forma de Execução Indireta, sob o Regime de
Empreitada por Preço global. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e
suas alterações. DATA DE ABERTURA: 19 de dezembro de 2019
às 11:00 horas. LOCAL: Sala de reunião da CPL, no prédio do
antigo hospital, na Avenida Dep. Mercial Lima de Arruda, 01,
Centro. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº
001/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. AQUISIÇÃO DO
EDITAL: Os interessados poderão consultar ou adquirir o Edital
e  seus  anexos  em horário  comercial  das  08:00h às  12:00h,
t e l e f o n e  ( 9 9 )  3 6 1 4  6 0 1 0  o u  a i n d a  p e l o  e m a i l :
i ta ipavamelhorparatodos@hotmai l .com.
Itaipava do Grajaú/MA, 29 de novembro de 2019
JOSILMAR NASCIMENTO DE SOUSA
 Presidente da CPL

Publicado por: JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO
Código identificador: 115e97c7931dd1d14981cd5ac4b462dc

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO
MARANHãO

EXTRATO DE CONTRATO N° 086/2019

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO  DE  CONTRATO  1.ESPECIE:  CONTRATO  N°
086/2019 – firmado em 18/02/2019 com a empresa BATISTA E
COELHO  LTDA  CNPJ:  07.321.315/0001-80  e  PREFEITURA
MUNICIPAL  DE  ITINGA  DO  MARANHÃO/MA  CNPJ:
01.614.537/0001-04 2.Processo Administrativo nº 08.001/2019.
3.MODALIDADE:  Pregão  Presencial  n°  002/2019,  com
fundamento  na  Lei  nº  8.666/93.  4.OBJETO:  Aquisição  de
gêneros  alimentícios  para  Alimentação  Escolar  das
escolas/creches  participantes  do  Programa  PNAE  da  Zona
Urbana e Zona rural. 5.VALOR: R$ 1.052.466,14 (Hum milhão,
cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais, e
quatorze  centavos).  6.DOTAÇÃO  ORÇAMENTARIA:
12.361.0251.2-045  MANUTENÇÃO  DO  PNAE  Natureza:
3.3.90.30 Fonte do Recurso: 1.122 – Transferências de recursos
do  FNDE Referentes  ao  Programa Nacional  de  Alimentação
Escolar (PNAE) – Recursos do Exercício Corrente. 7.VIGÊNCIA:
31/12/2019. 8.SIGNATÁRIOS: Pela contratante Eliane da Silva
Ferreira CPF: 809.716.873-15 e pelo contratado FRANCISCO
VINICIUS BATISTA COELHO CPF: 035.250.483-86.
Eliane da Silva Ferreira
Secretária Municipal de Educação e Esportes

Publicado por: LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO OLIVEIRA
Código identificador: 56dff7b8c3585c211ba82e41f8743be4

DECRETO Nº 118/2019 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019.

DECRETO Nº 118/2019 de 28 de novembro de 2019.
 
LÚCIO FLÁVIO ARAUJO DE OLIVEIRA, Prefeito de Itinga do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e amparado na Lei
Orgânica Municipal;
Considerando,  a necessidade de contenção de despesas em
decorrência  a  redução  com  serviços  públicos,  e  com  a
coincidência das festividades de fim de ano, o que possibilita a
redução da intensidade da prestação de serviços públicos, sem
maiores prejuízos a comunidade;

 
DECRETA
Art.  1º  -  Fica  concedido  RECESSO  aos  servidores  públicos
municipais,  suspendendo-se  o  expediente  de  trabalho  dos
órgãos da Administração Direta, no período de 01 de dezembro
de 2019 à 03 de janeiro de 2020, com exceção dos serviços
essenciais que pela sua natureza, não poderão sofrer alterações
os  serviços  médico  hospitalares,  serviços  de  limpeza  e
iluminação públicas, serviços de vigilância, abastecimento de
água  e  as  tarefas  administrativas  que  tem  prazos  legais
específicos de execução legal.
§  Único  –  O  funcionamento  dos  serviços  essenciais  será
disciplinado em escala e número suficientes, por cada órgão,
relativamente aos seus servidores e serviços de forma a não
sofrerem interrupção.
Art.  2º  -  Este  Decreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
 
Gabinete  do  Prefeito  de  Itinga  do  Maranhão,  em  28  de
novembro de 2019.
 
LUCIO FLAVIO ARAUJO OLIVEIRA
Prefeito de Itinga do Maranhão
 

Publicado por: LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO OLIVEIRA
Código identificador: d2ddb844a57cc0972e646dd3060b1a9c

DECRETO Nº 117/2019

Art.  2º  -  Este  Decreto  entrará  em  vigor,  na  data  de  sua
publicação revogadas as disposições em contrário. DECRETO
Nº 117/2019
 
LÚCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA, Prefeito  de Itinga do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e amparado no
artigo 084 da Lei Orgânica Municipal; Lei Municipal 268/2017 ;
 
DECRETA
 
Art. 1º NOMEAR para o Cargo de Provimento em Comissão
de Secretária Adjunta de ASSISTÊNCIA SOCIAL do Município
de Itinga do Maranhão, a Senhora RANIERI LAU BRITO  a
partir da presente data.
 
Gabinete  do  Prefeito  de  Itinga  do  Maranhão  em  27  de
Novembro de 2019.
 
LÚCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA
PREFEITO DE ITINGA DO MARANHÃO
 

Publicado por: LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO OLIVEIRA
Código identificador: f7c571ffa40a92a4dd4b072a01a81bde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBá

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 – SRP.
A  Prefeitura  Municipal  de  Jatobá-MA,  torna  público  que
realizará às 09:00 horas do dia 16 de dezembro de 2019, no
Prédio do Centro Administrativo de Jatobá, situado na Praça de
Eventos Maria Rita, nº 351A - Centro, Licitação do tipo Menor
Preço Por  Item,  para a  Contratação de empresa através de
Sistema de Registro de Preços – SRP, para eventual aquisição
de gêneros  alimentícios  para atender  as  necessidades desta
administração pública (Secretaria de Educação - Fundeb e os
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Fundos  municipais  FMS  e  FMAS),  conforme  Termo  de
Referência,  regida  pela  Lei  Federal  nº  10.520/02  e
subsidiariamente nos termos da Lei nº 8.666/93 com alterações
posteriores. Este Edital e seus anexos estão à disposição das
08:00 às 12:00 horas, no endereço acima citado, onde poderão
ser  consultados  gratuitamente  ou  obtido  mediante  o
recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais), feito,
exclusivamente, através de depósito na conta da Prefeitura no
Banco  do  Brasil.  Esclarecimentos  adicionais,  no  mesmo
endereço. Jatobá/MA, 25 de novembro de 2019, Adriano Pereira
dos Santos de Castro, Pregoeiro.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES
Código identificador: 07313b99c07d923e9542e9cbee0d6588

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 – SRP.
A  Prefeitura  Municipal  de  Jatobá-MA,  torna  público  que
realizará às 16:00 horas do dia 16 de dezembro de 2019, no
Prédio do Centro Administrativo de Jatobá, situado na Praça de
Eventos Maria Rita, nº 351A - Centro, Licitação do tipo Menor
Preço Por  Item,  para a  Contratação de empresa através de
Sistema de Registro de Preços – SRP, para eventual aquisição
de Combustível  (gasolina comum, óleo diesel  comum e óleo
diesel S10) para abastecimento dos veículos do município de
Jatobá, conforme Termo de Referência, regida pela Lei Federal
nº 10.520/02 e subsidiariamente nos termos da Lei nº 8.666/93
com alterações posteriores. Este Edital e seus anexos estão à
disposição das 08:00 às 12:00 horas, no endereço acima citado,
onde  poderão  ser  consultados  gratuitamente  ou  obtido
mediante o recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta
reais), feito, exclusivamente, através de depósito na conta da
Prefeitura no Banco do Brasil. Esclarecimentos adicionais, no
mesmo endereço. Jatobá/MA, 28 de novembro de 2019, Adriano
Pereira dos Santos de Castro, Pregoeiro.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES
Código identificador: e714359c6b778f9b3317879caae3e8b9

RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019/SECAF 
O  Sr.  Pregoeiro  da  Prefeitura  Municipal  de  Jatobá-MA,
designado pela Portaria nº 002/2019, de 02 de janeiro de 2019,
em cumprimento ao inciso XI do art. 38 da Lei nº 8.666/1993,
faz  publicar  o  resultado  final  do  julgamento  da  licitação,  a
segu i r :  OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA  EM  PRODUÇÃO  DE  EVENTOS  PARA
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS
23  ANOS  DE  EMANCIPAÇÃO  POLÍTICA  DA  CIDADE  DE
JATOBÁ-MA. EMPRESA VENCEDORA: MARON PRODUÇÕES
–  MAURICIO  DO  NASCIMENTO  SILVA  –  ME,  CNPJ  n°
06.992.014/0001-15. VALOR GLOBAL: R$ 79.000,00 (Setenta
e  nove  mil  reais).  FUNDAMENTO LEGAL:  Lei  Federal  nº
10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente
a  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  atualizações  posteriores,  Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto
Municipal  nº  347/2011.  O  presente  resultado  final  do
julgamento da licitação (extrato)  foi  devidamente afixado no
Mural da Prefeitura Municipal de Jatobá, na data de 04/11/2019
na  forma  Lei  Municipal  149/2013  de  22/01/2013  e  será
publicado  no  Diário  Oficial  dos  Municípios  do  Estado  do
Maranhão  em  conformidade  com  a  Lei  municipal  nº
183/2016/GAB. Jatobá-MA, 04 de novembro de 2019, Adriano
Pereira dos Santos de Castro, Pregoeiro.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES

Código identificador: 68b2a4fac36812e72cdb0b184d109bfb

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

PORTARIA Nº 184-GAB, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019

“Dispõe sobre exoneração/demissão a pedido de servidor e dá
outras providências”
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS, Estado
do  Maranhão,  no  uso  das  atribuições  legais  que  lhe  são
conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela Legislação em
vigor no país:
 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 58, I, da Lei Municipal
Nº  34/98  (Estatuto  e  o  Regime  Jurídico  dos  Funcionários
Públicos do Município de Montes Altos/MA), de 06 de julho de
1998;
 
CONSIDERANDOo pedido de demissão protocolado junto  à
Secretaria  Municipal  de  Administração,  Planejamento  e
Finanças,  datado  de  31  de  outubro  de  2019.
 
RESOLVE:
 
Art.  1º–  Exonerar/demitir  a  pedido,  a  servidora  BÁRBARA
CAVALCANTE MEIRELES DE SOUSA, brasileira, portadora
do RG nº 948367 SSP/TO e inscrita no CPF nº 035.488.401-83,
do cargo de Enfermeira, admitida através da PORTARIA Nº
042-GAB, de 22 de fevereiro de 2019, provida pelo concurso
publico municipal, Edital 001/2018.
 
Art.  2º  -  Esta  portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTES ALTOS-
MA, 29 DE NOVEMBRO DE 2019.
 
AJURICABA SOUSA DE ABREU
Prefeito Municipal

Publicado por: ODILON DE SOUSA ARAúJO SOBRINHO
Código identificador: d72126cbca5ad58fb4530f0d1bbd477e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
DUTRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 0021/201

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 0021/2019 O MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, através
do Prefeito Municipal, JURAN CARVALHO DE SOUSA, no
uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº
447 de 26 de abril de 2010 e nos termos da Lei 11.977/2009,
Faz  público,  para  ciência  dos  eventuais  interessados,
proprietários e confrontantes das áreas demarcadas e abaixo
descritas,  que  estão  sendo  reconhecidas  como  do  domínio
público municipal: 01 (UM) TERRENO URBANO localizado
na Rua Projetada, Bairro Novo (Atualmente Travessa 01,
n°  25,  Bairro  Campeão),  em  Presidente  Dutra/MA,
possuindo  os  seguintes  rumos,  limites,  metragens  e
confrontações: Do ponto A ao B, frente para o LESTE,
medindo-se  15,00  metros,  limitando-se  com a  referida
Travessa; do ponto B ao C, lateral esquerda (de quem da
via pública olha para o imóvel) para o SUL, medindo-se
25,00  metros,  limitando-se  com  terreno  Desconhecido
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(Atualmente Irene Mendes de Alencar); do ponto C ao D,
fundos  para  o  OESTE,  medindo-se  15,00  metros,
limitando-se com Virgulino de Sousa (Atualmente Junior
Moreira); e do ponto D ao A, lateral direita (seguindo a
mesma  orientação)  para  o  NORTE,  medindo-se  25,00
metros,  l imitando-se  com  Francisco  de  Sousa
(Atualmente  João  Brasil).  Perímetro:  80,00m.  Área:
375,00m². (da posse de IRENE MENDES DE ALENCAR,
conforme  título  de  Termo  de  Aforamento  Inscrição
Anterior  n.º  13013315693/96  (Inscrição  Atual  n°
01.12.006.0020.001),  Livro  n°  28,  fls.  107,  datado  de
09/12/1996).  Havendo  impugnações,  estas  deverão  ser
apresentadas na Sede da Prefeitura Municipal de Presidente
Dutra/MA, durante o expediente, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias,  contados  da  publicação  desta  no  Diário  Oficial  dos
Municípios e no jornal de circulação local; e não as havendo,
serão feitos de imediato a abertura de matrícula imobiliária e o
registro do termo de reconhecimento de domínio em nome do
Município  de Presidente  Dutra/MA.  Presidente  Dutra,  26 de
novembro de 2019. JURAN CARVALHO DE SOUSA. Prefeito
Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: d76cb2c09f1b2fa03b4fc927c2f7bb45

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 0023/2019

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 0023/2019 O MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, através
do Prefeito Municipal, JURAN CARVALHO DE SOUZA, no
uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº
447 de 26 de abril de 2010 e nos termos da Lei 11.977/2009,
Faz  público,  para  ciência  dos  eventuais  interessados,
proprietários e confrontantes das áreas demarcadas e abaixo
descritas,  que  estão  sendo  reconhecidas  como  do  domínio
público municipal: 01 (UM) TERRENO URBANO localizado
na  Rua  Pedro  Melo  Falcão  (Atualmente  Rua  Diolino
Barros), Bairro Paulo Falcão, em Presidente Dutra/MA,
possuindo  os  seguintes  rumos,  limites,  metragens  e
confrontações: Do ponto A ao B, frente  medindo-se 7,00
metros, limitando-se com a referida Rua; do ponto B ao C,
lateral  esquerda (de quem da via  pública  olha para o
imóvel) medindo-se 30,00 metros, limitando-se com Paulo
Barros  Falcão (Atualmente Irailde  Pereira  Feitosa);  do
ponto C ao D, fundos medindo-se 7,00 metros, limitando-
se com Paulo Barros Falcão (Atualmente Luís  José do
Carmo); e do ponto D ao A, lateral direita (seguindo a
mesma orientação), medindo-se 30,00 metros, limitando-
se  com o  Sr.  Félix  Rodrigues  de  Oliveira  (Atualmente
Antenor  Pereira  Lima).  Perímetro:  74,00m.  Área:
210,00m². (da posse de ANTONIO GONZAGA DA SILVA,
conforme  título  de  Termo  de  Transferência  de
Aforamento n.º 615/77, Livro n° 19, fls. 109v, datado de
10/06/1994).  Havendo  impugnações,  estas  deverão  ser
apresentadas na Sede da Prefeitura Municipal de Presidente
Dutra/MA, durante o expediente, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias,  contados  da  publicação  desta  no  Diário  Oficial  dos
Municípios e no jornal de circulação local; e não as havendo,
serão feitos de imediato a abertura de matrícula imobiliária e o
registro do termo de reconhecimento de domínio em nome do
Município de Presidente Dutra/MA.  Presidente Dutra, 26 de
novembro de 2019. JURAN CARVALHO DE SOUZA. Prefeito
Municipal.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 9999cdb3ea087b23078450308df0a180

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 0024/2019 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 0024/2019 O MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, através
do Prefeito Municipal, JURAN CARVALHO DE SOUZA, no
uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº
447 de 26 de abril de 2010 e nos termos da Lei 11.977/2009,
Faz  público,  para  ciência  dos  eventuais  interessados,
proprietários e confrontantes das áreas demarcadas e abaixo
descritas,  que  estão  sendo  reconhecidas  como  do  domínio
público municipal: 01 (UM) TERRENO URBANO localizado
na Rua Deputado Manoel Gomes, n° 19, Bairro de Fátima,
em Presidente Dutra/MA, possuindo os seguintes rumos,
limites,  metragens e  confrontações:  Do ponto A ao B,
frente  medindo-se  6,00  metros,  limitando-se  com  a
referida Rua; do ponto B ao C, lateral esquerda (de quem
da  via  pública  olha  para  o  imóvel)  medindo-se  28,00
metros, limitando-se com Sr. Edmilson (Atualmente Luis
Pereira de Sousa); do ponto C ao D, fundos medindo-se
8,00  metros,  limitando-se  com  proprietário  não
identificado (Atualmente Lindomar Carvalho); e do ponto
D ao A,  lateral  direita (seguindo a mesma orientação)
medindo-se 28,00 metros, limitando-se com Antonio Alves
Ferreira  (Atualmente  Silvia  Maria  Rodrigues  Lima).
Perímetro: 70,00m. Área: 196,00m². (da posse de ADÃO
INÁCIO LIMA, conforme título de Termo de Aforamento
Inscrição Anterior n.º 13013316118/00 (Inscrição Atual
n° 01.07.028.0015.001), Livro n° 30, fls. 185, datado de
04/09/2000).  Havendo  impugnações,  estas  deverão  ser
apresentadas na Sede da Prefeitura Municipal de Presidente
Dutra/MA, durante o expediente, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias,  contados  da  publicação  desta  no  Diário  Oficial  dos
Municípios e no jornal de circulação local; e não as havendo,
serão feitos de imediato a abertura de matrícula imobiliária e o
registro do termo de reconhecimento de domínio em nome do
Município de Presidente Dutra/MA.  Presidente Dutra, 26 de
novembro de 2019. JURAN CARVALHO DE SOUZA. Prefeito
Municipal.
 

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: d0b08d9ce5f390799af59ded8bac6801

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 021/2019

O Prefeito Municipal de Ribamar Fiquene, estado do Maranhão,
no uso de suas atribuições legais, com base nas informações
constantes no termo de adjudicação da licitação na modalidade
Pregão Presencial n° 021/2019 e de acordo com o que dispõe o
artigo  43,  inciso  VI  da  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  suas
alterações, resolve homologar o objeto do presente processo
licitatório  à  empresa:  PAPELARIA  IMPERATRIZ  EIRELI,
inscrita  no  CPJ  nº  03.980.665/0001-05,  com  sede  na  Av.
Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 983, Centro – Imperatriz – MA,
vencedora de todos os itens, com proposta apresentada no valor
total de R$ 25.228,78 (vinte e cinco mil duzentos e vinte e
oito reais e setenta e oito centavos).Prefeitura Municipal de
Ribamar Fiquene, Estado do Maranhão, em 27 de Novembro de
2019.Edilomar Nery de MirandaPrefeito Municipal
 

Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: 9d7dc90c835f821b222ea0f3da4623d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO DOMINGOS DO AZEITãO
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LEI MUNICIPAL 043/2019.

 
Autoriza  a  unificação de  matriculas  de  professores  da
Rede  Pública  Municipal  de  Ensino  e  das  Outras
Providências.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO
AZEITAO,  FAZ  SABER  que  a  Câmara  Municipal  de  São
Domingos do Azeitão APROVOU, e ele SANCIONA a seguinte
Lei.
Art. 1º - A Jornada de Trabalho dos Professores da rede pública
de ensino será de 20(vinte) ou 40(quarenta) horas semanais,
sendo  que  os  servidores  efetivos  integrantes  do  Plano  de
Carreira, Cargos e Salários do Magistério Público Municipal de
São Domingos do Azeitão, detentores de 2(dois) cargos de 20
horas poderão optar por 1(um cargo de 40 horas por meio de
processo de unificação de matrículas, conforme disponibilidade
orçamentária, e a discricionariedade da administração pública,
que ocorrerá da seguinte forma:
§ 1º - A unificação das matrículas será realizada por processo
de  opção  para  40(quarenta)  horas  semanais,  normalizado
mediante  Edital  expedido  pela  Secretaria  Municipal  de
Educação,  de  acordo  com a  disponibilidade  orçamentária  e
discricionariedade da administração pública, levando em conta
as  necessidades  do  Sistema  Municipal  de  Ensino  de  São
Domingos do Azeitão – MA.
§ 2º - O servidor do Plano de Carreira, Cargos e Salários do
Magistério  Público  Municipal,  participará  do  processo  de
unificação  de  matrículas,  descrito  no  caput  desse  Artigo,
mediante  requerimento  especifico  dirigido  ao  Secretário
Municipal  de  Educação,  que  instruirá  o  processo.
§  3º  -  A  unificação  das  matrículas  para  40(quarenta)  horas
semanais  será  autorizada  por  Portaria  a  ser  expedida  pelo
Chefe do Executivo Municipal, que reenquadrará o servidor na
tabela de vencimentos do cargo em que ocupa em classe e nível
equivalentes a jornada de 40 horas, desde a data da publicação
da  respectiva  portaria  no  órgão  oficial  de  publicação  do
Município.
§ 4º - O vencimento inicial do servidor após a unificação das
duas matriculas de 20 horas será a duplicação do seu último
salário, levando em conta a matrícula mais antiga.
Art. 2º  -  O professor não poderá participar do processo de
unificação de matricula, se:
I  –  Estiver  afastado  das  atividades  funcionais  por  licença,
afastamento para participação em programa de pós-graduação
em  nível  de  mestrado  e  doutorado,  por  processo  de
aposentadoria.
II – Estiver com carga horária reduzida.
III – Estiver em estágio probatório.
Art.  3º  -  A  definição  do  nível  em que  será  enquadrado  o
servidor considerará para fins de enquadramento no plano a
matrícula mais antiga.
§ 1º - Os adicionais de tempo de serviço até então pagos ao
professor  com  duas  matriculas  que  optar  pela  unificação,
também serão unificados, apurando-se o novo valor de acordo
com o tempo de serviço em cada uma das matrículas.
Art. 4º - A partir da efetivação da unificação, será calculado o
novo salário de contribuição do servidor:
§  1º  -  Após  a  publicação  do  edital,  o  servidor  terá  que
apresentar  requerimento  que  será  analisado  pela  Secretaria
Municipal de Educação.
§ 2º - A unificação de jornada será computada para efeitos do
cálculo  da  contribuição  previdenciária  a  partir  da  efetiva
implantação.
 
Art. 5º - O professor do Plano de Carreira, Cargos e Salários do
Magistério Público Municipal de São Domingos do Azeitão – MA
que  tiver  duas  matrículas  de  20  horas  semanais  deverá
requerer a desvinculação da segunda matrícula, para fazer jus à

ampliação da jornada de 20 horas para 40 horas semanais, na
forma prevista neste Artigo.
 
§ 1º - A desvinculação da segunda matrícula somente ocorrerá,
após  o  deferimento  formal,  em  processo  administrativo
específico,  sendo  que  a  partir  do  ato  que  for  declarado  a
unificação das matrículas, será considerada extinta a matrícula
mais recente.
Art. 6º - No caso de entender necessário, fica autorizado o
Chefe do Poder Executivo Municipal, editar Decreto no sentido
de  regulamentar  a  matéria,  observados  os  critérios  de
conveniência e oportunidade da Administração Pública.
Art. 7º - No caso do servidor que esteja ocupando cargos em
Comissão  ou  Função  Gratificada,  que  for  classificado  no
processo de opção, fará jus à unificação com a comprovação do
pedido  de  desincompatibilização  da  função  Gratificada  ou
Comissionada,  devendo  no  caso  de  opção  pela  unificação,
retornar às funções de magistério em sala de aula, exceto, no
caso do servidor que esteja exercendo o cargo de Secretário de
Educação, este se classificado, poderá unificar as matrículas e
continuar a exercer a função de Secretário,  ficando, todavia
impedido  de  acumular  os  vencimentos  de  Secretário  e  de
Professor concomitantemente, podendo optar pelo recebimento
de um ou outro vencimento.
Art.  8º  -  O  Gestor  Público  Municipal  editará  Decreto
regulamentando matéria.
Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
 
São Domingos do Azeitão-MA, em 27 de Novembro de 2019.
 
Nicodemos Ferreira Guimarães
Prefeito Municipal
 

Publicado por: JAIRO CLÉCIO MARTINS DA SILVA
Código identificador: 1cbb795aa34fd182068b4ac98ecb3ae9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO DOMINGOS DO
MARANHãO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS Nº
030/2019

GABINETE DO PREFEITO
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 
 Em face  ao  proferido  pela  COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL consoante dispõe a Lei 8.666/93 e alterações
posteriores, RESOLVO:
 
  HOMOLOGAR o objeto do Tomada de Preços nº 030/2019,
para a contratação de empresa para prestação de serviços de
construção da academia de Saúde no Município,  a  Empresa
vencedora abaixo citada,  conforme especificações na Ata de
julgamento e termo de Adjudicação da CPL.
 
CONSTRUTORA  ALIANÇA,  LOCAÇÃO  E  CONSTRUÇÃO
LTDA
RUA SANTA TERESINHA, Nº 377, BAIRRO CENTRO
DOM PEDRO /MA – CEP: 65.765-000
CNPJ: 05.151.264/0001-60
INSC. ESTADUAL: 126017921
 
ORD SERVIÇOS VALOR TOTAL

1 Contratação de empresa para prestação de serviços de construção da
academia de Saúde no Município. R$ 79.010,05

VALOR TOTAL GERAL R$ 79.010,05

 
São Domingos do Maranhão (MA) em 28 de novembro 2019.
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Atenciosamente,
 
JOSÉ MENDES FERREIRA
Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão - MA
 

Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
Código identificador: f1f693716a5626c39d4c1f756e43a9a1

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO
 
REFERENCIA:
TOMADA DE PREÇOS N.º 030/2019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 20/11/2019  HORÁRIO: 10:00 HORAS
 
CONVOCADA:
 
CONSTRUTORA  ALIANÇA,  LOCAÇÃO  E  CONSTRUÇÃO
LTDA
RUA SANTA TERESINHA, Nº 377, BAIRRO CENTRO
DOM PEDRO /MA – CEP: 65.765-000
CNPJ: 05.151.264/0001-60
INSC. ESTADUAL: 126017921
 
Tem o presente o fim específico de convocar o(s) responsável
(veis),  na  qualidade  de  sócio/titular  da  empresa  acima
identificada, para assinar Contrato Administrativo, no prazo de
05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste, consoante o
processo acima identificado.
 
Devendo, para tanto que o interessado compareça na sala da
Comissão  Permanente  de  Licitaçao,  no  prédio  da  Prefeitura
Municipal  de  São  Domingos  do  Maranhão,  a  Praça  Getúlio
Vargas, s/n, centro, nesta, para além de assinar o termo de
contrato, também recolher sua via do contrato.
 
Sua  desatenção  injustificada  acarretará  a  essa  empresa  as
sanções previstar em lei.
 
Colocamo-nos  a  disposição  para  esclarecimentos  necessários
que poderá ser feio através do E-mail: cplsdma@hotmail.com.
 
  São Domingos do Maranhão (MA) 28 de novembro de 2019
 
JOSÉ MENDES FERREIRA
Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão - MA
 

Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
Código identificador: 9c00f6db13916f8b76ded62fcf4064ed

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO FRANCISCO DO
BREJãO

AVISO DE LICITAÇÃO

 

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO
BREJÃO/MA.
AVISO DE LICITAÇÃO
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº
038/2019
OBJETO: Contratação de
empresa especializada na
prestação de serviços de
fornecimento e administração
de cartão magnético, destinado
ao pagamento de benefício
assistencial.
ABERTURA: 13 de dezembro
de 2019 às 09:00 horas.
ENDEREÇO: Rua Claudino
Borges Leal, nº 195, bairro
Novo Horizonte, São Francisco
do Brejão/MA. CEP: 65.929-000
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor
preço por item.
OBTENÇÃODO EDITAL: O
Edital e seus Anexos estão à
disposição dos interessados
para consulta gratuita na CPL -
Comissão Permanente de
Licitação, situada à rua
Claudino Borges Leal, nº 195,
bairro Novo Horizonte, São
Francisco do Brejão/MA, e no
Portal Transparência do
município –
saofranciscodobrejao.ma.gov.br
ou poderá ser obtido mediante
o pagamento no valor de R$
50,00 (cinquenta reais), através
do DAM – Documento de
Arrecadação Municipal, das
08:00 às 12:00, no
Departamento de Tributos
Municipal. Jose Domingos dos
Anjos – Pregoeiro Municipal.

 

Publicado por: ALEXSANDRO TENóRIO ROLIM
Código identificador: fdce00d1cf00747fc5d8f8d2438a628e

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO
BREJÃO/MA.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de dois
veículos automotivos destinados a Secretaria Municipal de
Saúde.
ABERTURA: 13 de dezembro de 2019 às 13:00 horas.
ENDEREÇO: Rua Claudino Borges Leal, nº 195, bairro Novo
Horizonte, São Francisco do Brejão/MA. CEP: 65.929-000
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.
OBTENÇÃODO EDITAL: O Edital e seus Anexos estão à
disposição dos interessados para consulta gratuita na CPL -
Comissão Permanente de Licitação, situada à rua Claudino
Borges Leal, nº 195, bairro Novo Horizonte, São Francisco do
Brejão/MA, e no Portal Transparência do município –
saofranciscodobrejao.ma.gov.br ou poderá ser obtido mediante
o pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), através do
DAM – Documento de Arrecadação Municipal, das 08:00 às
12:00, no Departamento de Tributos Municipal. Jose Domingos
dos Anjos – Pregoeiro Municipal
 

Publicado por: ALEXSANDRO TENóRIO ROLIM
Código identificador: 787102f415f32302363de39af7690ee2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

PORTARIA Nº. 077/2019/GP/SEMED, DE 26 DE
NOVEMBRO DE 2019.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  TUNTUM,  Estado  do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais, e com esteio no
que dispõe o  Art.  3,  V,  c/c  Art.  16,  I,  da  Lei  nº.  721/2008
(Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Tuntum - MA) e Art. 67, VI, Art. 74, c/c Art. 87, II “d” da Lei
Orgânica do Município de Tuntum (MA);
 
RESOLVE:
 
Art.  1º.  Nomear  a  Sra.  ELZILENE ANUNCIAÇÃO SOUSA,
portadora  do  RG n.º  057552692015-2  SSP -  MA e  CPF n.º
843.762.443-68, para exercer em caráter efetivo, o cargo que
exerce,  de  Professor  de  1º.  ao  5º.  Ano  do  Ensino
Fundamental, Nível P – II, do quadro de pessoal do município
de  Tuntum  (MA),  em  virtude  da  obtenção  de  estabilidade
funcional, através do Processo Trabalhista.
A  Servidora,  ora  nomeada,  submete-se  ao  Regime  Jurídico
Único dos Servidores Públicos Municipais de Tuntum (MA) -
(Lei  721/2008),  com  jornada  semanal  de  20h,  sendo
considerada  contribuinte  obrigatório  do  RGPS  do  Instituto
Nacional de Seguridade Social (Art. 228 da Lei 721/2008).
 
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, dê-se ciência,
publique-se e cumpra-se.
 
GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  TUNTUM,
ESTADO  DO  MARANHÃO,  AOS  26  DIA  DO  MÊS  DE
NOVEMBRO DE 2019.
 
Cleomar Tema Carvalho Cunha
Prefeito Municipal

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Código identificador: 7dd21da8abf53dd6d2d323e084f4d36c

PORTARIA Nº. 078/2019/GP/SEMED, DE 26 DE
NOVEMBRO DE 2019.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  TUNTUM,  Estado  do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais, e com esteio no
que dispõe o  Art.  3,  V,  c/c  Art.  16,  I,  da  Lei  nº.  721/2008
(Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Tuntum - MA) e Art. 67, VI, Art. 74, c/c Art. 87, II “d” da Lei
Orgânica do Município de Tuntum (MA);
 
RESOLVE:
 
Art. 1º. Nomear a Sra. ANTONIA LENY MELO DE SOUSA ,
portadora  do  RG  n.º  13370472000-9  SSP  -  MA  e  CPF  n.º
843.677.093-53, para exercer em caráter efetivo, o cargo que
exerce,  de  Professor  de  1º.  ao  5º.  Ano  do  Ensino
Fundamental, Nível P – I, do quadro de pessoal do município
de  Tuntum  (MA),  em  virtude  da  obtenção  de  estabilidade
funcional, através do Processo Trabalhista.
A  Servidora,  ora  nomeada,  submete-se  ao  Regime  Jurídico
Único dos Servidores Públicos Municipais de Tuntum (MA) -
(Lei  721/2008),  com  jornada  semanal  de  20h,  sendo
considerada  contribuinte  obrigatório  do  RGPS  do  Instituto
Nacional de Seguridade Social (Art. 228 da Lei 721/2008).
 
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, dê-se ciência,
publique-se e cumpra-se.
 
GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  TUNTUM,
ESTADO  DO  MARANHÃO,  AOS  26  DIA  DO  MÊS  DE
NOVEMBRO DE 2019.
 
Cleomar Tema Carvalho Cunha
Prefeito Municipal

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Código identificador: 9cb2523af2e225d9c60dd11a1ade82ad
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