Sexta-Feira, 28 de Outubro de 2022
Fones: (98) 3302-7022

ATOS

FATOS

www.atosefatos.jor.br

Ministro do STF mantém crédito
consignado em benefícios sociais

A norma que amplia a margem
de crédito consignado e prevê a
liberação dessa modalidade para
beneficiários de programas sociais
teve a validade mantida pelo ministro Nunes Marques, do Supremo
Tribunal Federal (STF). Ele, em sua
decisão divulgada nessa quarta-feira

(26), rejeitou o pedido de medida
cautelar feito pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) na Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 7223.
O PDT questiona a mudança
nas regras de acesso aos empréstimos consignados determinadas pela
Lei 14.431/2022. Entre as alterações

está a autorização para que os cadastrados no Benefício de Prestação
Continuada (BPC) e de programas
federais de transferência de renda,
como o Auxílio Brasil, possam fazer
empréstimo consignado.
Dívidas
O PDT questiona, entre outros

argumentos, a possível ampliação do superendividamento dos
beneficiários que aderirem a essa
modalidade de crédito. Para o
partido, o empréstimo consignado
torna vulnerável quem contraiu o
crédito, uma vez que parte da renda
fica comprometida antes mesmo do
recebimento.
Na sua decisão, o ministro
entendeu não haver urgência no pedido, um dos requisitos para a concessão de liminar, pois o aumento
da margem de créditos consignados
não é novidade, e a ampliação desse
tipo de crédito tem sido constante
nas últimas décadas. Marques
ressaltou ainda que os empréstimos
são liberados a partir de análise de
crédito e de risco realizada pelas
instituições financeiras privadas ou
públicas, com habilitação no Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) ou
no Ministério da Cidadania.

RESOLUÇÃO FAMEM 01/2022, de 27
outubro de 2022.
REGULAMENTA AS ELEIÇÕES
DA FAMEM, PARA O BIÊNIO 20232024, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Dispõe sobre as eleições da Diretoria e Conselho Fiscal da Federação
dos Municípios do Maranhão – FAMEM
para o biênio 2023/2024.
Em cumprimento às disposições
do artigo 54 do Estatuto Consolidado,
e considerando o processo eletivo
da Diretoria e Conselho Fiscal para o
Biênio 2023/2024, a Federação dos
Municípios do Maranhão - FAMEM, por
meio de seu Presidente, Senhor Erlanio
Furtado Luna Xavier, e, no uso de suas
atribuições estatutárias, RESOLVE:
Art. 1º Instituir Comissão Eleitoral
com a finalidade de operacionalizar
o processo de eleição da Diretoria e
Conselho Fiscal da Federação dos
Municípios do Maranhão – FAMEM
para o Biênio 2023/2024.
Art. 2º Designar como membros
da Comissão Eleitoral, os funcionários
do quadro da FAMEM, abaixo identificados:
PRESIDENTE DA COMISSÃO
ELEITORAL – THIAGO SOARES
PENHA
MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL – JOÃO MARIANO BEZERRA
NETO
MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL – AURICÉA SILVA CASTELO
BRANCO GONÇALVES.
Art. 3º A eleição para renovação
dos quadros dos dirigentes da Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão - FAMEM será realizada
no dia 21 de novembro de 2022, por
votação direta e secreta em cédula
única ou urna eletrônica.
Art. 4º São elegíveis para os cargos
da Diretoria e Conselho Fiscal todos os
prefeitos dos municípios associados
quites com as obrigações perante a Tesouraria no ato do pedido de inscrição.
Art. 5º Somente os municípios
regularmente associados e quites com
a Tesouraria poderão exercer o direito
de voto.
§ 1º Os municípios associados,
por intermédio de seus prefeitos ou
representantes legalmente habilitados,
poderão requerer levantamento de

débito junto à tesouraria para fins de
quitação e exercício do direito de voto,
até dia 20 de novembro de 2022.
§ 2º Os municípios que não estiverem associados à FAMEM, somente
poderão exercer o direito de voto, após
preenchimento de cadastro de associado e a efetivação do pagamento e
a assinatura de autorização de débito,
correspondente a 01 (uma) contribuição
mensal, nos termos estabelecidos em
assembleia geral, sem prejuízo das
contribuições futuras que passarão a
ser obrigatórias em virtude da contributividade dos associados, devendo
este procedimento ocorrer até dia 20
de novembro de 2022.
Art. 6º Poderão participar do processo de eleição à Diretoria e Conselho
Fiscal da FAMEM, qualquer chapa
inscrita e registrada na Coordenação
Administrativa da entidade até 08 (oito)
dias antes da data marcada para a
Assembleia Eletiva, qual seja, até as
18:00h do dia 13 de novembro de 2022,
nos termos do art. 57 do Estatuto.
§ 1º As chapas serão apresentadas
através de requerimento de registro,
em 02 (duas) vias, na Coordenação
Administrativa da FAMEM, localizada
na Avenida dos Holandeses, nº 06,
Quadra nº 08, Bairro Calhau, nesta
Capital, até as 18:00h do dia 13 de
novembro de 2022, acompanhadas do
original das respectivas autorizações
de cada candidato, que deverá ser
protocolizado, sendo-lhe devolvida a 2ª
via ao responsável pela chapa.
§ 2º Após a inscrição das chapas
de que trata o presente artigo, os membros da Comissão Eleitoral deverão
analisar detidamente o preenchimento
das formalidades exigidas, solicitando
da Diretoria Financeira parecer sobre
filiação e quitação dos membros que
compõe a chapa, ato contínuo emitir parecer sobre a regularidade das mesmas
e consequente deferimento, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas;
§ 3º Caso verificado erro de cunho
formal, a comissão poderá, no prazo
de 24 horas, intimar as chapas para
retificação dos documentos;
§ 4º Na hipótese de nenhuma das
chapas registradas tenham cumprido
os requisitos no

§1º deste artigo, a Comissão
deverá abrir prazo de 12 (doze) horas
para que sejam apresentados novos
registros, apenas pelas chapas que
previamente já haviam requerido inscrição, oportunidade em que deverão
se atentar para os requisitos exigidos
na legislação pertinente;
§ 5º Qualquer associado em
situação regular poderá requerer, em
até 24 (vinte e quatro) horas, após o
deferimento do registro das chapas,
vistas dos documentos que instruem
o requerimento de inscrição, devendo
a Comissão Eleitoral pronunciar-se
formalmente dentro de 24 (vinte e
quatro) horas, a contar do recebimento
da solicitação, cabendo recurso ao
Diretor Administrativo da FAMEM, por
igual prazo.
§ 6º Caso o último dia para inscrição das chapas recaia em dia não útil,
em que a Coordenação Administrativa
não esteja funcionando, o mesmo
será prorrogado para o primeiro dia útil
subsequente, sendo a mesma determinação válida para os demais prazos
dessa resolução.
§ 7º Para registrar e participar das
eleições, a chapa deve estar completa,
ou seja, conter a indicação de todos os
membros da Diretoria e Conselho Fiscal
que concorrerão aos cargos.
Art. 6º É vedado ao representante
do ente associado que se registrou em
uma das chapas, concorrer por outra,
a qualquer cargo na mesma eleição.
§ 1º Sendo constatado pela Comissão Eleitoral o registro de candidatura
do associado em mais de uma chapa,
prevalecerá o da chapa que for registrada primeiro, considerando para
aferição temporal, o dia, hora e minuto
do recebimento do requerimento de
registro, salvo quando o associado
manifestar-se perante a Comissão
Eleitoral, por escrito, no prazo máximo
de 24(vinte e quatro) horas.
Art. 7º. Caberá recurso, no prazo
de 02 (dois) dias após o deferimento
de inscrição das chapas, que versará
apenas sobre os requisitos de inscrição.
Art. 8º. A comissão terá prazo de
24 horas para manifestar-se sobre
Recurso contra inscrição.
§1º Do indeferimento do recurso

não caberá nenhum outro recurso
administrativo;
§2º Na hipótese de deferimento
do recurso, mas se tratando de falha
formal, a chapa impugnada será
intimada para correção do erro em 12
(doze) horas;
§3º Na hipótese de deferimento
do recurso, não sendo hipótese de
falha formal, a chapa impugnada será
intimada, podendo apresentar recurso
em 24 horas.
§4º Da decisão do recurso da
chapa impugnada não caberá recurso.
Art. 9º O prazo em horas que findas
após fim dos horários de expediente da
FAMEM (das 08 às 18h) será automaticamente prorrogado para primeira hora
do dia seguinte.
Art. 10º Será considerada eleita à
chapa que obtiver maioria de votos em
relação ao número de votantes; em
caso de empate, deverão ser respeitados os seguintes critérios:
I – prefeito reeleito a presidência;
II – prefeito presidente mais idoso;
III – sorteio.
Art. 11. Em caso de chapa única
será necessária à obtenção de número
de votos igual ou superior à soma de
eventuais votos nulos ou em branco,
sem o que deverá se processar novo
pleito.
Art. 12. A votação terá escrutínio
secreto e será realizada na sede da
Federação, e a apuração far-se-á imediatamente após o término da votação,
proclamando-se então a chapa eleita,
e publicando de imediato o resultado,
com a posse dos eleitos.
Art. 13. O processo eleitoral obedecerá ao previsto nesta Resolução e
nas questões omissas, será aplicável o
Estatuto da FAMEM.
Art. 14. A presente Resolução entre
em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Presidente da Federação dos Municípios do Maranhão –
FAMEM, em São Luís/MA, Estado do
Maranhão, aos vinte e sete dias do mês
de outubro de dois mil e vinte e dois.

Erlânio Furtado Luna Xavier
Presidente da FAMEM
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Juizado Especial determina que
precaução para evitar golpes na internet
é de responsabilidade do usuário
A juíza Vânia Petermann julgou improcedente
o pedido de indenização
por dano moral e material
ajuizado contra o aplicativo de mensagens WhatsApp por uma usuária que
teve sua conta pessoal
acessada por terceiros.
Na ação, que tramitou no
Juizado Especial Cível e
Criminal de Santa Catarina, a autora narrou que
perdeu o controle sobre o
aplicativo depois de atender a uma falsa pesquisa
do Ministério da Saúde
em relação à Covid-19.
Como havia testado positivo recentemente para a
doença, ela não estranhou
a ligação e confirmou o
código enviado por mensagem, pois acreditava
que se tratava de procedimento normal para receber
mais informações sobre a
pandemia.
Ocorre que o número
informado era o código
de segurança gerado pelo
aplicativo para autorizar o
acesso à conta em outro
dispositivo. Foi assim que
o WhatsApp da autora
passou a ser controlado
por desconhecidos, que
enviaram mensagens aos
seus contatos com pedido
de dinheiro via Pix. Pelo
menos três pessoas enviaram valores aos golpistas.
Por acreditar que a empresa falhou em seu dever
de segurança, a autora
pleiteou indenização pelos
danos morais e materiais
ocasionados.
Ao julgar o caso, a ju-

íza observou que a autora oportunizou o acesso
clandestino à sua conta ao
disponibilizar o código de
segurança a terceiros. Isso
não ocorreu por falha de
segurança do aplicativo,
destaca a sentença, mas
por descuido da usuária.
“A empresa utiliza procedimentos de segurança para
tentar evitar ocorrências
como estas, mas é necessário, para tanto, o uso
consciente da plataforma,
com os usuários seguindo
as recomendações e agindo com cautela”, destacou
a magistrada.
“Dessa forma, percebo
que o êxito da fraude só foi
possível diante da aceitação da autora quanto ao
envio do código de verificação, que acabou por dar
acesso a sua conta para
terceiras pessoas desconhecidas”, anotou a magistrada. Os contatos que
fizeram transferências de
valores aos fraudadores,
prossegue a juíza, também
agiram com descuido, pois
poderiam ter ligado, solicitado áudio ou certificar-se
de outra forma de que se
tratava da autora.
O pleito foi negado. “É
preciso ter imenso cuidado antes de disponibilizar
informações ou enviar valores para desconhecidos,
ou mesmo para quem se
pense ser conhecido, mas
não se possa ter certeza.
Houve descuidos de todas
as atingidas pela fraude
que embasa os autos”,
anotou Vânia Petermann.

AVISO DE LICITAÇÃO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico.
NÚMERO: 049/2022
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente
de Licitação
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, decreto nº
10.024/19, decreto Federal nº 8538/15, decreto
federal 7892/13, decreto municipal de nº 138/21,
e decreto municipal de 139/21, Lei nº 123/06,
Lei complementar 147/14 e subsidiariamente as
disposições da Lei nº 8.666/93.
TIPO: Menor preço por item.
OBJETO: Registro de preço para contratação de
empresa para aquisição de equipamentos de informática para atender diversos órgãos públicos
vinculados a administração pública Municipal
de Aldeias Altas – Ma.
ORGÃO SOLICITANTE: Diversas secretarias.
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.
com.br.
DATA: 17 de novembro de 2022.
HORÁRIO: 09:00 (nove horas).
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.
PRESIDENTE DA CPL: Igor Mario C. dos Santos
Aldeias Altas - Ma, 27 de outubro de 2022.
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Universidade Ceuma Imperatriz
participa da Corrida Salvar Vidas

Nos dias 18 e 21 de outubro, a Universidade Ceuma
participou da 19ª Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia (SNCT), evento
organizado pela Secretaria
de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), que
este ano teve como tema
“Bicentenário da Independência: 200 anos de Ciência,
Tecnologia e Inovação no
Brasil”. Um tema que propõe
a integração da SNCT às
comemorações que buscam
refletir sobre o processo
histórico da Independência
do Brasil na construção e
desenvolvimento da nação
brasileira.
Durante a Semana, realizada na Praça das Mercês,

em São Luís, o Ceuma esteve com um estande, onde
recebeu inúmeras visitas de
estudantes de várias faixas
etárias. No local, os visitantes puderam conhecer parte
da estrutura que a universidade tem à disposição na
instituição, como os óculos
de realidade virtual e a mesa
touch. Além disso, as empresas-juniores também estiveram presentes, apresentando projetos e experiências
inovadoras, atraindo a atenção dos alunos que um dia
almejam ingressar em uma
instituição de ensino superior
de qualidade educacional e
tecnológica, que investe na
Ciência e Tecnologia.
Com o objetivo de difundir

e popularizar a ciência, tecnologia e inovação, além de
incentivar a interação entre
academia, setor produtivo e
população e também dar visibilidade à produção de conhecimento local, a Semana
também premiou pesquisas
inovadoras.
Entre os trabalhos premiados está o da aluna do
curso de Fisioterapia do
Ceuma, no campus Renascença, e aluna do Mestrado
em Meio Ambiente, Kelyanne dos Santos Pinho, que
recebeu uma premiação
pelo trabalho apresentado,
cujo tema era “Avaliação
da luminosidade em salas
de aula do Ensino Médio no
Maranhão”.
A pesquisa, que foi orientada pela Profª Drª Maria
Claudia Gonçalves, docente
do curso de graduação em
Fisioterapia e coordenadora
da Iniciação Científica, teve
como objetivo avaliar a luminosidade das salas de aula
de estudantes do Ensino
Médio no Maranhão.
O prêmio foi entregue
pela Profa. Ma. Cristina Nitz,
reitora da Universidade Ceuma.
A pesquisa ainda está em

andamento e é uma iniciativa
da instituição em conjunto
com as escolas públicas e
privadas de São Luís, a fim
de melhorar a qualidade de
vida da população.
Conforme os resultados
obtidos, serão propostas medidas de mitigação dos problemas encontrados, como a
adoção de mais luz artificial
ou abertura das janelas.
A premiação aconteceu
no último dia do evento, em
21 de outubro, onde foram
premiados os melhores trabalhos apresentados em
cada área do conhecimento.
Além da premiação, a Semana ofereceu palestras, rodas
de conversa e muitas outras
atividades, voltadas para
professores, pesquisadores
da educação básica e superior, estudantes e a sociedade de um modo geral.
O evento contou com a
colaboração de agências de
fomento, espaços científico-culturais, instituições de
ensino e pesquisa, como é
o caso da Universidade Ceuma, bem como sociedades
científicas, escolas, órgãos
governamentais, empresas
de base tecnológica e entidades da sociedade civil.

Índices de evasão e abandono escolar
chegam a quase 7% no Maranhão, aponta Inep

Dados do Instituto
Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) mostram que os índices de
abandono e evasão escolar cresceram no Maranhão. De acordo com
a pesquisa, no estado,
essa taxa chegou a 6,9%
em 2021.
A entrada repentina no
modelo EAD (Educação a

Distância) e a crise econômica são as principais
causas do aumento nos
números. Ainda segundo
o Inep, no Brasil, a taxa
de abandono escolar no
ensino médio mais que
dobrou em relação ao ano
passado - saiu de 2,3% em
2020 para 5,6% em 2021.
“Entre os anos de 2020
e 2021, esses estudantes
precisaram ingressar no

mercado de trabalho por
conta do aumento das taxas de desemprego, para
ajudar suas famílias, ou
mesmo cuidar dos irmãos
mais jovens, por exemplo”,
disse Nadya Dutra, Secretária-adjunta de Estado da
Educação.
Esse foi o caso do jovem Wellington Silva, de
18 anos, que abandonou o
último ano do ensino mé-

dio para entrar no mercado
de trabalho.
“Foi uma decisão difícil
de tomar. Minha mãe é separada do meu pai e eu me
achava na necessidade de
ajudar dentro de casa, por
a gente ter uma baixa renda, e hoje graças a Deus
eu consigo ajudar a minha
mãe”, explicou Wellington
Silva, que trabalha como
barbeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS
DOMINGUES
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 001/2022. A Prefeitura Municipal de Luís Domingues, mediante seu Secretário
Municipal de Obras, Transportes, Serviços e Urbanismo, torna público que a CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 001/2022, objetivando o Registro de Preços para a Execução dos Serviços de
Melhorias e Recuperação de Estradas Vicinais
no Município de Luís Domingues, realizar-se-á
no dia 06/12/2022, às 09:00h, na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal,
localizada na Avenida Magalhães de Almeida,
s/nº, Centro - Luís Domingues/MA. O Edital
foi redigido na forma da Lei Complementar nº
123/2006 e alterações, subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; Maiores informações sobre o edital poderão ser obtidas no site
da Prefeitura (https://luisdomingues.ma.gov.br)
e também nos dias de expediente das 08:00 às
12:00 horas, no Setor de Licitação do Município
de Luís Domingues-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, ou
obtidos mediante a entrega de 01 (uma) resma
de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297
mm, 75 g/m², referente ao custo de reprodução
podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpl.luisdomingues@gmail.com .
Luís Domingues/MA, 26 de outubro de 2022.
JEFFERSON BRAGA QUEIROZ.
Secretário Municipal de Obras, Transportes,
Serviços e Urbanismo
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
DO MARANHÃO
CNPJ: 01.612.326/0001-32
AVISO DE LICITAÇÃO ERRATA PE-022-2022
ERRATA NO AVISO DA LICITAÇÃO PREGÃO
ELETRÔNICA. Nº PESRP-022/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2022- CPL/MA.
Publicado neste jornal na edição de Quinta Feira 27 de Outubro de 2022. A Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão - MA objetivando REGISTRO DE PREÇOS DA REGISTRO DE
PREÇO PARTA FUTURA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES.
ONDE SE LÊ: às 09h00min do dia 15 de novembro de 2022. LEIA-SE CORRETO: às 09h00min
do dia 16 de novembro de 2022, na forma da Lei
Federal nº 10.520/2002 e da Lei Complementar
nº 123/2006, subsidiariamente na Lei Federal
nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares
pertinentes à espécie. Alto Alegre do Maranhão,
27 de Outubro de 2022. Diógenes Dos Santos
Melo - Pregoeiro Oficial.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO-FAMEM, no uso das suas atribuições e de acordo
com os artigos 17 e 54 do estatuto, CONVOCA
todos os Municípios filiados para Assembleia
Geral ordinária a ser realizada dia 21 de novembro de 2022 (segunda-feira), das 08:00 horas as
18:00 horas, na sede da FAMEM, na Avenida dos
Holandeses, n. 06, Quadra nº 08. Bairro Calhau,
São Luís(MA). Pauta: 1) ELEIÇÃO DA NOVA
MESA DIRETORA DA FAMEM PARA BIÊNIO
2023-2024 2) APURAÇÃO, DIVULGAÇÃO DO
RESULTADO, PUBLICAÇÃO E POSSE DOS
ELEITOS PARA O BIÊNIO 2023-2024. Todos as
normas atinentes as eleições serão publicadas
no website e Diário Eletrônico da Instituição a
partir desta data. São Luís (MA), 27 de outubro
de 2022. ERLANIO FURTADO LUNA XAVIER.
Presidente da FAMEM.

