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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/I/005/2017

EXTRATO DE CONTRATO: Contrato nº 001/I/005/2017.
PARTES:  Município  de  Açailândia-MA,  através  da
Prefeitura  Municipal  de  Açailândia  (Contratante)  e  a
empresa ALMEIDA E LIMA LTDA - ME  (Contratada).
ESPÉCIE: Fornecimento. OBJETO: aquisição de 01 (um)
software  OrçaFascio,  de  interesse  da  Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. BASE LEGAL:
Lei  nº  8.666/93  e  suas  alterações  posteriores  e  a
Inexigibilidade de licitação 005/2017. VALOR GLOBAL:
R$  3.498,00  (três  mil,  quatrocentos  e  noventa  e  oito
reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: iniciar-se-á na data
de sua assinatura e terá vigência por 12 meses. FONTE
DE RECURSOS: Dotação Orçamentária: 02 11. Sec. de
Infra-estrutura e Urbanismo; Unidade Orçamentária: 04
122 0012 2.078 Manutenção Administrativa da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo; Elemento de
Despesa:  3.3.90.39.00  Outros  Serv.  de  Terc.  Pessoa
Jurídica;  Fonte:  010000  -  Recursos  Ordinários.
SIGNATÁRIOS: Sr. Saulo Aranha de Castro e Costa –
Secretário  de  Infraestrutura  e  Urbanismo  pela
Contratante  e  Sr.  IGOR  LIMA  CASTELO  BRANCO
ALMEIDA,  pela  Contratada.   ARQUIVAMENTO:
Arquivado  por  meio  próprios  na  Prefeitura  Municipal.
 
Secretaria  Municipal  de Infraestrutura e Urbanismo da
Prefeitura Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão,
em 17 de abril de 2017.

  

Saulo Aranha de Castro e Costa
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo

PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE ERRATA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS PP Nº 017/2017.

O  município  de  Açailândia-MA,  através  da  Prefeitura
Municipal de Açailândia, por meio da Comissão Central
de Licitação – CCL,  torna público aos interessados a
ERRATA da licitação na modalidade Pregão Presencial
nº 017/2017, que tem por objeto, à eventual contratação
de pessoa(s)  jurídica(s)  para fornecimento REGISTRO
DE  PREÇOS  para  prestação  dos  serviços  de
esgotamento  de  fossas  sépticas,  sumidouros  e
desentupimento  de  pias,  vasos  sanitários  e  caixa  de
gordura,  de  interesse  de  diversas  secretarias  deste
Município,  através  do  Município  de  Açailândia  -  MA,
publicada no Diário Oficial do Município  dia 02 de maio
de 2017,  Ano III,  Nº  330,  página 4,  Poder  Executivo.
ONDE  SE  LÊ:  EMPREENDIMENTOS  FUNERÁRIOS
LTDA.  LEIA-SE:  L .  DE  OL IVE IERA  S ILVA
EMPREENDIMENTOS  E  SERVIÇOS  LTDA.  Ficam
ratificadas todas as demais informações constantes no
instrumento convocatório, não alterado por esta errata,
em razão de alterações promovidas no edital.
 

Açailândia (MA), 03 de maio de 2017.
 

Juscelino Oliveira e Silva.
Prefeito Municipal.
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GABINETE DO PREFEITO

DECRETOS

DECRETO Nº 100, DE 02 DE MAIO DE 2017

DECRETO Nº 100, DE 02 DE MAIO DE 2017
 
Regulamenta os critérios e procedimentos gerais para a realização de avaliação de desempenho do servidor
efetivo da Administração Direta, no âmbito  da Prefeitura Municipal de Açailândia/MA.
 
O Prefeito Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão, no uso das atribuições e em conformidade ao disposto no
§ 4º do art. 41, da Constituição Federal, arts. 19 a 22, do Estatuto do Servidor Público do Município de Açailândia/MA e
arts. 32 a 37, 45 e 46, da Lei Municipal nº 357/2011, que “dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração,
define a Política de Valorização Funcional  dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal  de Açailândia/MA, e
determina outras providências”:
 
DECRETA:
 
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 
Art. 1º. Ficam aprovados, na forma deste Decreto, os critérios e os procedimentos gerais a serem observados para a
realização das avaliações de desempenho dos servidores efetivos regidos pela Lei Complementar nº 001, de 05 de
julho de 1993 - Estatuto do Servidor Público do Município de Açailândia, e pela Lei Municipal nº 357, de 05 de maio de
2011 - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Açailândia.
 
Parágrafo único. A avaliação de desempenho obedecerá ao disposto neste Decreto e será realizada através de
formulários específicos, na forma dos anexos I, II e III.
 
Art. 2º. A avaliação de desempenho abrangerá o período de janeiro a dezembro de cada ano, sendo realizada no local
de trabalho do servidor, por comissão nomeada, exclusivamente, para esta finalidade.
 
CAPÍTULO II
DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
 
Art. 3º. A comissão de avaliação será composta pela:
 
I - chefia imediata do servidor avaliado; e
 
II - 02 (dois) servidores efetivos estáveis nomeados pelo Prefeito Municipal.
 

1º. Quando a avaliação recair sobre membro da comissão de avaliação, ou no caso de impedimento deste, em
razão de parentesco com o servidor avaliado até o 3º grau, em linha reta ou colateral, ou outro motivo, será
nomeado servidor substituto.

 

2º.  Os servidores nomeados como membros da comissão de avaliação, em qualquer das hipóteses, não
poderão recusar o encargo, salvo por motivo justificado, que deverá ser considerado de relevante interesse
público e não será remunerado.

 

3º. No caso de recurso em face da avaliação, caberá recurso para a comissão recursal composta de 03 (três)
servidores efetivos estáveis que, efetivamente, acompanharam o desempenho do servidor avaliado no período
da avaliação recorrida.

 

4º. Caso o servidor necessite de avaliação por profissional técnico especializado, a comissão solicitará ao
Secretário Municipal de Administração as providências necessárias.

 
CAPÍTULO III
Seção I
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Do Estágio Probatório
 
Art. 4º. Considera-se estágio probatório o período de 03 (três) anos de exercício do servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo, durante o qual será verificada a conveniência, ou não, da sua confirmação no cargo, mediante o
procedimento de avaliação.
 

1º.  Os critérios e procedimentos gerais de avaliação do servidor em estágio probatório serão os mesmos
utilizados para a avaliação de permanência no serviço público e progressão salarial.

 

2º. Os servidores que estiverem cumprindo período de estágio probatório, bem como os servidores estáveis
vinculados ao quadro de pessoal do magistério, terão avaliação de desempenho específica, conforme disposto
em legislação própria.

 
Art. 5º. Com base nas avaliações probatórias, a comissão de avaliação elaborará parecer no qual recomendará a
aquisição ou não de estabilidade pelo servidor avaliado.
 
Parágrafo único. Compete ao Chefe do Executivo Municipal, declarar estável no serviço público o servidor em estágio
probatório que for aprovado nas avaliações, nos termos estabelecidos neste Decreto.
Seção II
Da Progressão Salarial
Art. 6º. Os processos para progressão salarial obedecerão às disposições previstas no Plano de Carreira, Cargos e
Remuneração  dos  Servidores  da  Prefeitura  Municipal  de  Açailândia,  possibilitando  ao  servidor  o  avanço  nas
referências funcionais do cargo.
 
Parágrafo único. Para efeito de progressão salarial, bem como para a permanência do servidor no serviço público,
este será submetido às avaliações de desempenho, as quais serão realizadas com os mesmos critérios utilizados nas
avaliações do estágio probatório.
 
CAPÍTULO IV
Do Sistema de Avaliação
 
Art. 7º O sistema de avaliação de desempenho dos servidores públicos é um processo contínuo, tendo por finalidades
precípuas:
 
I - verificar, durante o período de 03 (três) anos, a conveniência ou não da estabilidade ou permanência do servidor no
cargo de provimento efetivo;
 
II - estimular a melhoria da qualidade dos processos de trabalho, visando o aumento da produtividade e eficiência dos
serviços prestados;
 
III - proporcionar treinamento e qualificação profissional aos servidores, de acordo com as sugestões e as solicitações
da chefia imediata do servidor, descritas no formulário de avaliação, com a respectiva análise da comissão, buscando
identificar as potencialidades e deficiência do servidor;
 
IV - avaliar e pontuar o servidor para fins de progressão salarial.
 
Art. 8º. A avaliação será realizada no setor de trabalho do servidor, mediante o preenchimento dos formulários, na
forma dos anexos deste Decreto, compreendendo no processo de avaliação:
 
I - a discussão e o consenso sobre o desempenho do avaliado, segundo as dimensões constantes do formulário de
avaliação e tendo por base as metas de desempenho preestabelecidas;
 
II - a ciência do servidor da realização da avaliação pela comissão, bem como da possibilidade de recorrer dela, na
forma deste Decreto, devendo a comissão avaliadora incumbir-se das diligências para que o servidor tenha ciência
inequívoca da avaliação realizada, bem como a promoção de quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários,
permitindo, dessa forma, que o servidor tenha amplo conhecimento dos critérios adotados em sua avaliação.
 

1º  O  controle  da  assiduidade e  pontualidade deverá  ser  exercido  mediante  controle  mecânico,  controle
eletrônico ou folha de ponto.
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2º Na avaliação do servidor, a comissão utilizará os dados registrados pelos sistemas citados no parágrafo § 1º
deste artigo.

 

3º Se o servidor obtiver menos de 50% (cinquenta por cento) de frequência durante o período avaliado, a
comissão  encaminhará  o  assunto  para  a  Secretaria  Municipal  de  Administração,  para  que  adote  as
providências cabíveis quanto à instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

 

4º Para efeito de ciência do servidor quanto ao resultado de sua avaliação, a comissão utilizará o formulário
constante do anexo III deste Decreto.

 

5º Caso o servidor não seja localizado, após a terceira tentativa de entrega do resultado da avaliação, a
Secretaria  Municipal  de  Administração será  comunicada para  a  adoção das providências  administrativas
cabíveis.

 
Art. 9º. Não serão avaliados os servidores:
 
I - que forem excluídos do quadro funcional por demissão ou exoneração, ou passando à inatividade em razão de
aposentadoria, durante o período regulamentar da avaliação;
 
II - efetivos, que se encontrarem afastados por tempo superior a 50% (cinquenta por cento) do período abrangido pela
avaliação;
 
III  -  investidos em mandato eletivo por tempo superior  a 50% (cinquenta por cento) do período abrangido pela
avaliação;
 
IV - licenciados, para tratar de interesses particulares ou por motivo de acompanhamento de cônjuge ou companheiro,
por tempo superior a 50% (cinquenta por cento) do período abrangido pela avaliação;
 
V - licenciados, por motivo de doença em pessoa da família por tempo superior a 50% (cinquenta por cento) do
período abrangido pela avaliação.
 
VI - que se encontrarem cedidos para prestação de serviços em órgãos ou entidades das demais esferas de governo,
com ônus para o cessionário.
 

1º Os servidores que se encontrarem em licença gestante, para tratamento da própria saúde, por motivo de
acidente em serviço ou quando acometido de doença profissional, para atender obrigações concernentes ao
serviço militar, em gozo licença para desempenho de mandato classista, e desde que os períodos de licença
ou afastamento ultrapassem 50% (cinquenta por  cento)  do período abrangido pela avaliação,  não serão
avaliados, porém receberão o conceito mínimo para aprovação.

 

2º Para a contagem do tempo de licenciamento ou afastamento, previstos no § 1º deste artigo, serão também
contabilizados  os  afastamentos  ocorridos  em  virtude  de  férias,  casamento,  nascimento  de  filho,  luto,
participação em júri e outros serviços obrigatórios, bem como no caso de compensação de horas extras, os
sábados, domingos e feriados trabalhados ao longo de todo o período.

CAPÍTULO V
Seção I
Dos conceitos e itens avaliados
 
Art. 10 Na avaliação o servidor receberá conceitos atribuídos aos itens dos fatores de avaliação, conforme as tabelas
abaixo:
 

CONCEITOS
EXCELENTE
BOM
REGULAR
INSATISFATÓRIO
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ITENS
ASSIDUIDADE
DISCIPLINA
CAPACIDADE DE INICIATIVA
PRODUTIVIDADE NO TRABALHO
RESPONSABILIDADE
ÉTICA PROFISSIONAL
QUALIDADE NO TRABALHO
TRABALHO EM EQUIPE
USO ADEQUADO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
APROVEITAMENTO DOS MATERIAIS DE TRABALHO E EXPEDIENTE

 

1º. Para aprovação no processo avaliativo, o servidor deverá alcançar em cada avaliação o mínimo de 60%
(sessenta por cento) dos conceitos “EXCELENTE” e/ou “BOM”.
2º.  O servidor  que não for  aprovado na avaliação regular  ou na avaliação posterior  ao treinamento ou
qualificação profissional ao qual foi submetido poderá dela recorrer, nos termos estabelecidos neste Decreto.

 

3º.  O  servidor  que  não  obteve  julgamento  favorável  no  recurso  interposto  ou  tenha  recebido  conceito
insatisfatório igual ou superior a 70% (setenta por cento), será submetido a processo administrativo, do qual
poderá resultar na exoneração do cargo público, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 

4º. Caso o servidor não recorra, ou uma vez apreciado o seu recurso, obtenha conceito “Regular” superior a
40% (quarenta por cento) e inferior a 69% (sessenta e nove por cento), será submetido a programas de
treinamentos ou qualificação profissional, pelo prazo mínimo de 03 (três) meses.

 

5º.  Ao  final  do  prazo  estabelecido  no  parágrafo  anterior,  será  o  servidor  submetido  à  nova  avaliação,
observando-se o disposto no § 3º deste artigo.

 

6º. O servidor fará jus ao benefício do § 4º, uma única vez, no período de 03 (três) avaliações de desempenho
sucessivas.

 

7º. Somente receberá parecer favorável para estabilidade no serviço público, para permanência no cargo ou
para pleitear a progressão salarial, o servidor que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos conceitos
“Excelente” ou “Bom”, ao final de 03 (três) avaliações de desempenho consecutivas.

 
Seção II
Dos Formulários de Avaliação
 
Art. 11. O formulário de avaliação não poderá ser preenchido a lápis, nem tão pouco a caneta de tinta vermelha, não
podendo, ainda, conter rasuras, borrões, uso de corretivos ou marcações dúbias, devendo conter, obrigatoriamente, a
identificação legível de todos os avaliadores, a indicação das respectivas matrículas funcionais, e, no caso da chefia
imediata, o uso do carimbo ou indicação da respectiva portaria de designação ou nomeação.
 
Art. 12. Os servidores que, no período regulamentar da avaliação, tiverem sua lotação alterada, serão avaliados no
local em que tiverem permanecido por mais tempo, durante o período abrangido pela avaliação.
 

1º. No caso do caput deste artigo, em havendo permanência em períodos equivalentes, os servidores serão
avaliados no atual local de lotação e/ou trabalho.
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2º. Apurada qualquer irregularidade quanto à lotação do servidor durante a avaliação, deverão ser adotadas
todas as medidas corretivas necessárias, sob pena de suspensão da divulgação do resultado final da avaliação
para o servidor em situação irregular.

 
Seção III
Do Conceito da Avaliação
 
Art. 13. O conceito obtido nas avaliações será utilizado:
 
I – nas porcentagens e condições definidas para conferir a estabilidade, permanência ou para utilizar no processo de
progressão salarial do servidor, caso alcance o conceito “Excelente” ou “Bom”;
 
II – para submeter o servidor a programa de treinamento ou qualificação profissional pelo prazo estabelecido no § 4º
do art. 10, no período previsto no § 6º daquele mesmo artigo, caso alcance o conceito “Regular”.
 
Parágrafo único. Caso o servidor que tenha recebido o conceito “Regular” e tenha sido submetido a treinamento ou
qualificação profissional, não apresente melhor desempenho na avaliação ou descumpra dever funcional previsto em
regulamento ou norma interna, receberá advertência por escrito da sua chefia imediata, nos termos disposto no art.
105, do Estatuto do Servidor Público Municipal, a ser apresentada à Comissão de Avaliação.
 
CAPÍTULO VI
Dos Recursos
 
Art. 14. Os servidores que não forem aprovados na avaliação poderão dela recorrer, individualmente, através de
requerimento de recurso devidamente fundamentado e remetido à Comissão Recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da ciência ou publicação do resultado da avaliação no Diário Oficial do Município, na hipótese de o servidor não
ser encontrado, conforme modelo constante do Anexo II.
 

1º. Os recursos serão analisados, em única instância, pela respectiva Comissão Recursal e a decisão ratificada
pelo(a) Secretário(a) Municipal da Unidade Administrativa à qual estiver vinculado o servidor, observados os
seguintes critérios:

 
I - a Comissão Recursal será composta nos termos do art. 3º, § 2º deste Decreto;
 
II  -  serão  revistos  apenas  os  itens  dos  fatores  de  avaliação  onde  o  servidor  obteve  conceitos  insatisfatórios,
devidamente indicados pelo recorrente e fundamentados por escrito;
 
III - não serão analisados recursos protocolizados fora do prazo estipulado no caput deste artigo, bem como serão
indeferidos de plano os recursos não fundamentados.
 

2º. Para a avaliação recorrida, prevalecerá o conceito obtido após o julgamento do recurso.

 
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 15. A progressão salarial do servidor será efetivada com o preenchimento dos requisitos legais, conforme a data
em que completar  o  lapso temporal  exigido  em lei,  e  aprovação nas avaliações de desempenho às  quais  for
submetido.
 
Art. 16. Os casos eventualmente não contemplados neste Regulamento serão apreciados e submetidos à decisão do
Secretário Municipal de Administração.
 
Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial
os Decretos n.º 607/2011, de 02 de junho de 2011 e 640/2012, de 16 de fevereiro de 2012.
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Açailândia, aos 02 (dois) dias do mês de maio do ano de 2017 (dois mil e
dezessete).  
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JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA
Prefeito
 
 
 

Anexo I
 
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
 

Nome: Cargo:
Lotação: Matrícula:

 
 

INSTRUÇÕES BÁSICAS DE PREENCHIMENTO (CONSULTAR O DECRETO N° 100/2017)
1. Leia com atenção!
2. Seja objetivo e imparcial em suas escolhas.
3. Para cada item avaliado, anote apenas um dos conceitos listados abaixo.
4. Não rasure o formulário para evitar dupla interpretação ou anular a avaliação.

 

CONCEITOS
E – EXCELENTE: na maioria das vezes tem
um excelente desempenho.

 R  –  REGULAR:  algumas  vezes  apresenta  desempenho
insatisfatório.

B – BOM: tem um bom desempenho.  I  –  INSATISFATÓRIO:  tem desempenho insatisfatório,  não
atende às expectativas.

 

ITENS AVALIADOS CONCEITO
I. Assiduidade: Comparecimento e permanência no local de trabalho.  
II. Disciplina: Cumprimento de normas, regras, regulamentos e ordens de serviço.  
III. Capacidade de Iniciativa: Execução das atribuições do cargo ou soluções de problemas de
sua competência, sem necessitar de ordens da chefia imediata.

 

IV. Produtividade no trabalho: Volume de trabalho executado em determinado espaço de
tempo, levando-se em consideração sua complexidade e prazos.

 

V. Responsabilidade: Comprometimento e empenho no cumprimento de suas obrigações.  
VI. Ética Profissional: Comportamento ético com colegas e no local de trabalho.  
VII.  Qualidade  no  trabalho:  Desenvolvimento  do  trabalho  com  organização,  presteza  e
habilidade no atendimento ao público.

 

VIII.  Trabalho em equipe: Empatia,  polidez e cortesia,  boa comunicação e habilidades de
aceitação de opiniões divergentes.

 

IX.  Uso  adequado  dos  equipamentos  e  instalações:  Cuidado  e  zelo  na  utilização  e
conservação dos equipamentos e instalações no exercício das atividades.

 

X.  Aproveitamento  dos  materiais  de  trabalho  e  expediente:  Organização  e  utilização
adequada dos materiais de trabalho e de expediente na execução das tarefas.

 

 

 
EXPOSIÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR AVALIADO
 
 
Preenchimento exclusivo da Chefia Imediata (Avaliador)
Treinamento? Em quê?
 
 
 
Reavaliação de saúde física e/ou mental? Por quê?
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Observações:
 
 
 

 

Declaro que esta avaliação foi realizada em conformidade com a Lei n° 357/2011 e com o Decreto n°100/2017.
 
 
D a t a : _ _ _ _ / _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _                     
                                            __________________________________________________
                                                                                                                          Assinatura e Carimbo do Avaliador
 
Preenchimento exclusivo do Membro da Comissão de Avaliação de Desempenho
 
 
Declaro que esta avaliação foi realizada em conformidade com a Lei n° 357/2011 e com o Decreto n°100/2017.
 
 
D a t a :  _ _ _ _  /  _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _                                                
   __________________________________________________________
                                                                                                 Assinatura do Membro da Comissão de Avaliação
de Desempenho
 
 
Preenchimento exclusivo do Membro da Comissão de Avaliação de Desempenho
 
Declaro que esta avaliação foi realizada em conformidade com a Lei n° 357/2011 e com o Decreto n° 100/2017.
 
 
D a t a :  _ _ _ _  /  _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _                                                  
__________________________________________________________
                                                                                                 Assinatura do Membro da Comissão de Avaliação
de Desempenho
 
Preenchimento exclusivo do(a) servidor(a) avaliado(a)
 
Declaro estar ciente de todo conteúdo da presente avaliação e que não concordando com a mesma, poderei
solicitar sua revisão nos termos e prazos previstos pelo Decreto n°100/2017, através de requerimento de recurso
a ser protocolado junto ao respectivo órgão.
 
 
D a t a : _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _                
             ____________________________________________________________

                                                                                                                             Assinatura do(a) servidor(a)
avaliado(a)

 
 
 
Anexo II
 
REQUERIMENTO DE RECURSO
 
 
                    Senhores Integrantes da Comissão Recursal:
 
 

Nome: Cargo:
Lotação: Matrícula:                           Admissão:

 
 



 9 Sexta-Feira, 05 - Maio - 2017 D.O. PODER EXECUTIVO  

                 Apresenta RECURSO em face da Avaliação de Desempenho realizada pela COMISSÃO AVALIADORA,
nos termos do Decreto nº 100, de 02 de maio de 2017.
 
                     Para tanto, expõe e FUNDAMENTA através do que segue em anexo.
 
 
Nestes termos,
Pede-se Deferimento.
 
Açailândia, _____ de ______________ de _______.
 
 
_________________________________________________
Assinatura do servidor
 
Obs.: O presente requerimento deverá ser protocolado em duas vias de igual teor.
 
 
 
 

Anexo III
 
REGISTRO DE TENTATIVAS DE ENTREGA DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO
 

NOME DO SERVIDOR  
 
 

CARGO  
 

TELEFONE  
 

SECRETARIA MUNICIPAL  
 

ÓRGÃO/SETOR  
 

TENTATIVAS DE ENTREGA
D O  R E S U L T A D O  D A
A V A L I A Ç Ã O  D E
DESEMPENHO

HORÁRIO ASSINATURA  DO
R E S P O N S Á V E L
P E L O
ÓRGÃO/SETOR

CARGO DO
RESPONSAVEL

MOTIVO  DA
AUSÊNCIA DO
SERVIDOR

1ª TENTATIVA   
 

  

 
 

2ª TENTATIVA  
 

 
 

 
 
 

 
 
  

 
3ª TENTATIVA  

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
Assinatura do Membro da Comissão na 1ª tentativa
 
Assinatura do Membro da Comissão na 2ª tentativa
 
Assinatura do Membro da Comissão na 3ª tentativa
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DECRETOS

DECRETO Nº 103, DE 03 DE MAIO DE 2017.

DECRETO Nº 103, DE 03 DE maio DE 2017.
 
Dispõe  sobre  o  prazo  para  pagamento  da  taxa  de
renovação  de  Alvará  de  Táxi,  Moto-táxi  e  Transporte
Coletivo e dá outras providências.

            O PREFEITO MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art.
57, VIII, pela Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
            Art. 1º. A Taxa de renovação de Alvará de Táxi,
Moto-táxi e Transporte Coletivo deverá ser recolhida aos
cofres do Erário Público Municipal, em quota única, até o
dia 30 (trinta) de abril de cada exercício financeiro.
            Parágrafo Único. O não atendimento à exigência
contida no caput deste artigo ensejará a aplicação das
seguintes multas:
            I – 50% (cinquenta por cento) do valor da
renovação do Alvará, para pagamento em cota única, até
o dia 30 (trinta) de junho de cada exercício financeiro;
            II – 100% (cem por cento) do valor da renovação
do Alvará, para pagamento em cota única, até o dia 15
(quinze) de dezembro de cada exercício financeiro.
            Art. 2°. A Taxa de renovação de Alvará de Táxi,
Moto-táxi e Transporte Coletivo para permissionários e
concessionários  que  necessitem  realizar  a  troca  de
veículos de que trata este Decreto, devido o seu tempo
de uso em relação à sua data de fabricação, a fim de
atender aos requisitos estabelecidos em Lei Municipal,
Estadual e/ou Federal, poderá ser recolhida aos cofres
do Erário Público Municipal em quota única até o dia 30
(trinta) de junho de cada exercício financeiro.
            Parágrafo Único. O não atendimento à exigência
contida no caput deste artigo ensejará a aplicação das
seguintes multas:
            I – 50% (cinquenta por cento) do valor da
renovação do Alvará, para pagamento em cota única, até
o  dia  31  (trinta  e  um)  de  agosto  de  cada  exercício
financeiro;
            II – 100% (cem por cento) do valor da renovação
do Alvará, para pagamento em cota única, até o dia 15
(quinze) de dezembro de cada exercício financeiro.
            Art. 3º. Para a realização da renovação do Alvará
de  Táxi  e  Moto-táxi,  deverão  ser  apresentados  os
seguintes documentos:
            I – Atestado de Antecedentes Criminais da
Justiça Comum;
            II – Atestado de Antecedentes Criminais da
Justiça Federal;
            III – Atestado de Boa Conduta.
            Art. 4°. Para a concessão e renovação do Alvará
para motoristas auxiliares do serviço de Táxi e Moto-táxi,
além da documentação que trata o artigo anterior, serão
necessários  à  apresentação  de  cópia  reprográfica  da
cédula  de  identidade,  CPF,  Título  de  Eleitor,  Carteira
Nacional de Habilitação e comprovante de residência.
            Art. 5°. O descumprimento ao disposto neste
Decreto implicará a não renovação do licenciamento ou
cancelamento da licença já concedida.
             Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

             Registre-se, publique-se e cumpra-se.
 
             Gabinete do Prefeito Municipal de Açailândia,
Estado do Maranhão, aos 03 (três) dias, do mês de maio
do ano de 2017 (dois mil e dezessete).
 

JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA
Prefeito
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