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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE ERRATA

ERRATA DE EXTRATO DO CONTRATO 20170062

ERRATA DE EXTRATO DO CONTRATO 20170062 
Retifica-se  o  Extrato  do  Contrato  20170062  do  Pregão
062/2016 – CCL – da Prefeitura Municipal de Açailândia –
MA, publicado no Diário Oficial do Município na edição nº 307
do dia 24/03/2017, página 3, Poder Executivo, ONDE SE LÊ:
Contrato  20170019  LEIA-SE:  Contrato  20170062.  Ficam
ratificadas  todas  as  demais  informações  constantes  no
e x t r a t o  d o  c o n t r a t o ,  n ã o  a l t e r a d a s  p o r  e s t a
errata.  Procuradoria  Jurídica  da  Prefeitura  Municipal  de
Açailândia, Estado do Maranhão, 27 de outubro de 2017.

TOMADA DE PREÇO

ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DO
CONTRATO 001/TP/007/2017

Pelo presente instrumento e com base no item 14.2.
do edital da licitação na modalidade Tomada de Preços nº

007/2017, amparado pela lei 8.666 de 21 de junho de 1993,
convocamos  essa  empresa  C.  R.  DE  OLIVEIRA
CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, com sede na Av.  Bernardo
Sayão  1750,  Centro,  Açailândia  -  MA,  Cep  65.930-000,
inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  17.043520/0001-84,  para
comparecer,  no  prazo máximo de 05 (cinco)  dias  úteis  a
contar  do  recebimento  deste,  na  Prefeitura  Municipal  de
Açailândia, com sede na Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das
Nações, Cep 65.930-000, Açailândia- MA, para assinatura do
termo de contrato 001/TP/007/2017.

O  representante  legal  dessa  empresa  deverá
comparecer em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e no
horário das 08:00hs (oito horas) às 14:00hs (catorze horas),
no  setor  de  Contratos.  O não  comparecimento  dentro  do
prazo  e  condições  estabelecidos  neste  instrumento,
ressalvado o direito a justificativa, decairá à empresa o direito
à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções
administrativas  e  penalidades  previstas  em lei.  Secretaria
Municipal  de Saúde da Prefeitura Municipal  de Açailândia,
Estado  do  Maranhão,  em  27  de  outubro  de  2017.  Kerly
Rodrigues Cardoso. Secretaria Municipal de Saúde.

TOMADA DE PREÇO

HOMOLOGAÇÃO TP 007/2017

O  MUNICÍPIO  DE  AÇAILÂNDIA-MA,  através  da
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA, situada na Av.
Santa  Luzia,  s/nº,  Parque  das  Nações,  CEP  65.930-000,
A ç a i l â n d i a - M A ,  i n s c r i t a  n o  C N P J  s o b  o  n º
07.000.268/0001-72,  neste  ato  representado  pelo  prefeito
municipal, Sr. JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA, portador da
cédula de identidade nº 294431942 SSP/MA e do CPF nº
872.642.008-25, no uso de suas atribuições legais, com base
nas informações constantes na adjudicação da licitação na
modalidade Tomada de Preços n° 005/2017,  que tem por
objeto a contratação de empresa de engenharia civil  para
execução  das  obras  de  construção  de  um  Centro  de
Assistência  Psicossocial  –  CAPS  III,  de  interesse  da
Secretaria Municipal  de Saúde, devidamente aprovada por
parecer jurídico juntado aos autos do processo e de acordo
com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o objeto acima
identificado à empresa C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES
EIRELI-EPP, situada na Av. Bernardo Sayão 1750, Centro,
Açailândia - MA, Cep 65.930-000, inscrita no CNPJ sob o nº
17.043520/0001-84,  pelo  valor  global  de  R$  954.230,52
(novecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta reais
e cinquenta e dois centavos). Dê-se ciência e publique-se na
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imprensa oficial – art. 6º, XIII da Lei nº 8.666/93 e alterações
p o s t e r i o r e s  –  e  s í t i o  d e s t e  p o d e r  e x e c u t i v o
(www.acailandia.ma.gov.br),  para  que  surta  seus  legais  e
efeitos  jurídicos.  Secretaria  de  Economia  e  Finanças  de
Açailândia, Estado do Maranhão, em 27 de outubro de 2017.
Francisco  Alves  Vieira  de  Sá,  Secretário  Municipal  de
Economia e Finanças.

GABINETE DO PREFEITO

LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 515, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017

LEI MUNICIPAL Nº 515, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017
 

Institui  o  Fundo  Municipal  do  Meio  Ambiente,  revoga
dispositivos da Lei Municipal n° 223, de 28 de outubro de
2003, e dá outras providências.
 

 
OPREFEITO  MUNICIPAL  DE  AÇAILÂNDIA,

nos termos do art. 57, IV, da Lei Orgânica do Município de
Açailândia, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu,
no  uso  das  atribuições  legais,  sanciono  e  promulgo  a
seguinte Lei:

 
Capítulo I

Do Fundo Municipal do Meio Ambiente
 

Art.  1º.  Fica instituído o Fundo Municipal  do
Meio  Ambiente  -  FMMA,  com  o  objetivo  de  implementar
ações destinadas a adequada gestão dos recursos naturais,
incluindo  a  manutenção,  melhoria  e  recuperação  da
qualidade ambiental, de forma a garantir um desenvolvimento
integrado e sustentável e a elevação da qualidade de vida da
população local.

 
Art. 2º. O Fundo Municipal de Meio Ambiente

possui natureza contábil- financeira e é vinculado à SEMMA -
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

 
Art.  3º.  Constituirão  recursos  do  Fundo

Municipal  do  Meio  Ambiente:
 
I - dotações que vierem a ser consignadas no

Orçamento vigente;
II  -  créditos  adicionais  suplementares  a  ele

destinados;
III  -  produto de multas impostas por  infração à legislação
ambiental, lavradas pelo Município ou repassadas pelo Fundo
Nacional e Estadual do Meio Ambiente;

IV – transferência de recursos da União ou do
Estado;

V  -  produto  de  licenças  ambientais  emitidas
pelo Município;

VI - doações de pessoas físicas e jurídicas;
VII  -  doações  de  entidades  nacionais  e

internacionais;
VIII - recursos oriundos de acordos, contratos,

consórcios e convênios;
IX  -  preços  públicos  cobrados  por  análises  de  projetos
ambientais  e  dados  requeridos  junto  ao  cadastro  de
informações ambientais do Município;

X -  rendimentos obtidos com a aplicação de
seu próprio patrimônio;
XI  -  indenizações  decorrentes  de  cobranças  judiciais  e
extrajudiciais  de  áreas  verdes,  devidas  em  razão  de
parcelamento irregular ou clandestino do solo;

XII - compensação financeira ambiental;
XIII  -  condenações judiciais  cíveis e criminais de pessoas
físicas ou empreendimentos sediados no município, ou que
afetem  o  território  municipal,  decorrentes  de  infrações
ambientes;

XIV - produto de transações penais no âmbito
dos Juizados Especiais;

XV - outras receitas eventuais.
 

1º.As  receitas  descritas  neste  artigo
serão  depositadas  em  conta  específica  do  Fundo,
mantida em instituição financeira oficial, com filial na
sede do Município.

 

2º.Os recursos  do  fundo  poderão  ser
aplicados  no  mercado  de  capitais,  quando  não
estiverem sendo utilizados na consecução de suas
finalidades, objetivando o aumento de suas receitas,
cujos resultados serão revertidos a ele.

 
Capítulo II

Da Administração do Fundo
 

Art.  4º.Compete  ao  Conselho  Municipal  do
Meio  Ambiente  estabelecer  as  diretrizes,  prioridades  e
programas  de  alocação  dos  recursos  do  Fundo,  em
conformidade com a Política Municipal  do Meio Ambiente,
obedecidas as diretrizes Federais e Estaduais.

 
Art. 5º.O Fundo Municipal do Meio Ambiente

será administrado pela Secretaria Municipal responsável pela
gestão  do  meio  ambiente  no  município,  observadas  as
diretrizes fixadas pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente
e suas contas serão submetidas à apreciação do Conselho.
 

Capítulo III
Da Aplicação dos Recursos do Fundo

 
Art.  6º.  Os recursos do Fundo Municipal  do

Meio Ambiente serão aplicados:
 

I - em projetos, programas e ações de interesse ambiental,
previamente analisados e aprovados pelo Conselho Municipal
do Meio Ambiente (COMMA);
II  -  no  custeio  e  financiamentodas  ações  de  controle,
fiscalização e defesa do meio ambiente, exercidas pelo Poder
Público Municipal;
III - no treinamento e na capacitação de recursos humanos
para a gestão ambiental;
IV  -  na  aquisição  de  material  permanente  e  de  consumo
e   de   outros   instrumentos  necessários  à  aplicação  da
Política Municipal do Meio Ambiente;
V -  na contratação de serviços de terceiros objetivando a
execução de programas e projetos da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente Municipal;
VI  -  em projetos,  programas,  pesquisas,  promoções, 
eventos  e   concursos  com a finalidade de fomentar   e
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estimular  a defesa,  recuperação e conservação do meio
ambiente natural e criado na área do Município;
VII  -  no  enriquecimento  do  acervo  bibliográfico  e  fono-
videográfico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
VIII  -  na  produção  de  vídeos,  filmes,  discos,  boletins,
informativos,  jornais  e  revistas relacionados com questões
ambientais;
IX  -  na  edição de obras  na área da educação ambiental
formal,  não  formal,  informal  e  interinstitucional  e  do
conhecimento ambiental;
X - no desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos
de gestão, planejamento, administração e controle das ações
envolvendo questões ambientais;
XI  -no  desenvolvimento  de  programas  de  capacitação  e
aperfeiçoamento  de  recursos  humanos  em  questões
ambientais;
XII  -  no atendimento de despesas diversas, de caráter de
urgência e inadiáveis,  necessárias à execução da Política
Municipal do Meio Ambiente;
XIII   -  no pagamento de despesas relativas  a valores  e
contrapartidas estabelecidas  em convênios e contratos com
órgãos públicos e privados,  de pesquisa e de proteção ao
meio ambiente;
XIV - no pagamento pela prestação de serviços a entidades
de direito privado, para a execução de programas ou projetos
específicos do setor de meio ambiente;
XV  -  Em  outras  questões  de  interesse  e  comprovada
relevância ambiental.

 

1º. Os recursos do Fundo Municipal do
Meio Ambiente poderão, também, ser aplicados para
o atendimento de convênios a serem celebrados entre
o  Município  e  órgãos  ou  entidades  integrantes  da
Administração Direta e Indireta da União,  do  Estado 
e   dos  Municípios,  bem  assim  com  entidades
privadas, e cujos objetivos, desde que não possuam
fins lucrativos, estejam associados aos objetivos do
Fundo Municipal do Meio Ambiente.

 

2º.  O  Secretário  do  Meio  Ambiente
Municipal,  através  de  instrumento  legal,  declarará
incorporados ao patrimônio  do Fundo Municipal  do
Meio Ambiente os equipamentos que vierem a ser
adquiridos pela Administração Municipal,  ou obtidos
através  de  doações  ou  qualquer  outra  forma  de
aquisição vinculada às ações da Secretaria Municipal
do  Meio  Ambiente  e  o  Fundo  Municipal  do  Meio
Ambiente.

 
Art.  7º.  O  Conselho  Municipal  do  Meio

Ambiente  editará  resolução  estabelecendo  os  termos  de
referência,  os  documentos  obrigatórios,  a  forma  e  os
procedimentos para apresentação e aprovação de projetos a
serem apoiados pelo  Fundo Municipal  do  Meio  Ambiente,
assim  como  a  forma,  o  conteúdo  e  a  periodicidade  dos
relatórios  financeiros  e  de  atividades  que  deverão  ser
apresentados pelos beneficiários.

 
Art.  8º.  Não  poderão  ser  financiados  pelo

Fundo Municipal do Meio Ambiente, projetos incompatíveis
com a Política Municipal do Meio Ambiente, assim como com
quaisquer  normas  ou  critérios  de  preservação  e  proteção

ambiental, presentes nas Legislações Federal, Estadual ou
Municipal vigentes.

 
 
 
 

Capítulo IV
Das Disposições Gerais e Finais

 
A r t .  9 º .  O  P o d e r  E x e c u t i v o

poderáregulamentar, no que couber, a presente Lei.
 
Art.  10º.  Fica o Executivo autorizado a abrir

crédito  adicional  especial,  no  montante  necessário  para
atender às despesas com a execução desta Lei.

 
Art. 11. Ficam revogados os artigos 57, 58, 59,

59-A e 59-B da Lei Municipal n° 223, de 28 de outubro de
2003.

 
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.
 
Gabinete  do  Prefei to  Municipal  de

Açailândia, Estado do Maranhão, aos 27 (vinte e sete) dias
do mês de outubrodo ano de 2017 (dois mil e dezessete).

 
 

JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA
Prefeito

 
 

LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 516, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017.

LEI MUNICIPAL Nº 516, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017.
 

Dispõe sobre as normas sanitárias para a elaboração e
comercialização de produtos artesanais comestíveis de
origem  animal  e  vegetal  no  Município  de  Açailândia,
Estado do Maranhão, e adota outras providências.

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA,
no uso das atribuições que lhe confere o art. 57, IV, da Lei
Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou  e  eu,  no  uso  das  atribuições  que  me  foram
conferidas por lei, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

 
Art.1°. Ficam estabelecidas as normas sanitárias

para a elaboração e comercialização de produtos alimentícios
artesanais  de  origem  animal  e  vegetal  no  Município  de
Açailândia.

 
Art.  2º.Entende-se  por  elaboração  de  produtos

alimentícios  artesanais  de  origem  animal  e  vegetal,  o
processo utilizado na obtenção de produtos que mantenham
suas  características  tradicionais,  culturais  ou  regionais,
produzidos em pequena escala, obedecidos os parâmetros
de higiene e segurança alimentar, fixados em regulamento.
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1º.São  considerados  passíveis  de
beneficiamento e elaboração de produtos alimentícios
artesanais de origem animal e vegetal, as seguintes
matérias-primas, seus derivados e subprodutos:

 
I – leite;
II – ovos;
III – produtos apícolas;
IV – peixes;
V – frutas e hortaliças;
VI – cereais;
VII – aves;
VIII – outros produtos de origem animal e vegetal

comestíveis.
 

2º.  Os produtos de que trata  este  artigo
poderão ser comercializados em todo o Município de
Açailândia, cumpridos os requisitos desta Lei.

 

3º.  Serão  considerados  artesãos  de
produtos alimentícios, pequenos produtores rurais e
demais  cidadãos  que  tenham  comprovadamente
residência  fixa  no  Município,  cujos  produtos  sejam
fabricados por eles, seus familiares ou empregados
com  vínculo  comprovado,  a  fim  de  servirem  de
complementação de renda familiar.

 
Art.  3º.  Compete  à  Secretaria  Municipal  de

Agricultura e Desenvolvimento Rural a execução de ações
pertinentes  ao  cumprimento  das  normas  de  implantação,
registro, funcionamento, orientação, inspeção e fiscalização
dos estabelecimentos e dos produtos alimentícios artesanais,
em seu local  de processamento (recepção, transformação,
estocagem  e  expedição),  bem  como  a  orientação  e
treinamento de técnicos e auxiliares.

 
Art.  4º.  O  estabelecimento  processador  de

alimentos  artesanais  de  origem  animal  e  vegetal  deverá
registrar-se  no  Serviço  de  Inspeção  Municipal  –  SIM,
mediante formalização de pedido, instruído com os seguintes
documentos:

 
I  -  requerimento  dirigido  ao  responsável  pelo

Serviço de Inspeção Municipal  –  SIM,  solicitando o laudo
prévio de instalação, o registro e a inspeção;

 
II - registro no Cadastro de Contribuinte do ICMS

ou Inscrição de Produtor Rural na Secretaria Municipal de
Agricultura e Desenvolvimento Rural;

 
III  -  Alvará  sanitário,  expedido  pela  Vigilância

Sanitária Municipal;
 
IV  -  Plantas  ou  croquis  do  estabelecimento,

aprovadas  pelo  Serviço  de  Inspeção  Municipal  e  pelo
Engenheiro da Prefeitura;

 
V  -  Prova  de  estar  assistido  por  profissional

habilitado  ou  prova  de  realização  e  conclusão  de  curso
profissionalizante em sua área específica.

 
VI  -  outros  atestados  ou  exames  exigidospelo

Serviço de Inspeção Municipal - SIM.
 

1º.  O  acompanhamento  e  a  fiscalização
das atividades inerentes aos convênios firmados pela
S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  A g r i c u l t u r a  e
Desenvolvimento Rural é de competência do Serviço
de Inspeção Municipal -SIM.

 

2º. O Serviço de Inspeção Municipal dará
tratamento diferenciado e especifico para artesãos de
produtos  alimentícios  e  agroindústrias  de  pequeno
porte,  que produzam em pequena escala e regime
artesanal, e que desenvolvam as suas atividades de
acordo com as normas estabelecidas nesta Lei.

 
Art. 5º. Incumbe ao Serviço de Inspeção Municipal

ter em seus quadros profissionais com a capacitação técnica
e  habi l i tação  específ ica,  para  o  atendimento  de
estabelecimentos processadores de alimentos artesanais, e
terá como objetivos:

 
I  –  agilizar  e  orientar  os  procedimentos  para

inspeção  sanitária  de  empreendimento  de  pequeno  porte,
que produzam em pequena escala e/ou regime artesanal;

 
II – resguardar a saúde da população de doenças

veiculadas  em  produtos  artesanais  de  origem  animal  e
vegetal, nos termos desta lei;

 
III  –  inspecionar  as  agroindústrias  de  pequeno

porte,  que  produzam  em  pequena  escala  ou  regime
artesanal,  sob  o  aspecto  industrial,  higiênico  e  sanitário,
realizando  a  inspeção,  recebimento,  acondicionamento,
processamento,  embalagem,  rotulagem,  resfriamento  ou
congelamento,  estocagem  e  expedição  dos  produtos  e
subprodutos destinados à alimentação humana.

 
IV – realizar a inspeção e fiscalização higiênico-

sanitária de produtos de origem vegetal e animal;
 
V – expedir relatórios de inspeção ou de vistoria de

produtos oriundos das agroindústrias de pequeno porte, que
produzam em pequena escala ou regime artesanal;

 
V I  –  a p r o v a r  o  n ú m e r o  d e  r e g i s t r o  d o

estabelecimento, bem como, o uso de rótulos e carimbos nos
produtos e subprodutos com origem nas agroindústrias de
pequeno  porte,  que  produzam  em  pequena  escala  e/ou
regime artesanal;

 
VII  –  registrar  estatisticamente  dados  de  abate,

condenações,  inutilização,  produção  e  outros  que  se
tornarem  necessários.

 
Art. 6º.O estabelecimento credenciado a processar

produtos alimentícios de origem animal e vegetal,  manterá
livro  oficial  onde  serão  registradas  as  informações,
recomendações e visitas do Serviço de Inspeção Municipal -
SIM, objetivando o controle sanitário da produção, a melhoria
na qualidade da produção e a segurança alimentar.

 
Parágrafo  Único.  O  Serviço  de  Inspeção
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Municipal  poderá  estabelecer,  a  seu  critério,  as  análises
rotineiras  necessárias  para  cada produto  processado sem
ônus para os produtores, bem como coletar novas amostras e
repetir as análises que julgar convenientes.

 
Art.  7º.  O  estabelecimento  de  processamento

artesanal de alimentos de origem animal e vegetal manterá
sistema  próprio  de  registro  de  controle  que  permita
confrontar, em quantidade e qualidade, o produto processado
com o lote que lhe deu origem.

 
Art. 8º. Os estabelecimentos que comercializarem

os produtos de que trata esta lei, deverão depositar a fórmula
e a descrição do processo de industrialização, em separado,
junto ao Serviço de Inspeção Municipal-SIM.

 
Parágrafo Único  -  Para os produtos de origem

vegetal, os procedimentos de que tratam o caput serão objeto
de norma específica a ser editada, e para os produtos de
origem animal, esta será previamente estabelecida com os
produtores, respeitada a legislação vigente.

 
Art.  9º.As  instalações  para  estabelecimento

processador  artesanal  de  alimentos  de  origem  animal  e
vegetal  serão  diferenciadas  e  obedecerão  a  preceitos
mínimos de construção, equipamentos, higiene e escala de
produção,  e  sua  especificação  será  estabelecida  em
regulamento  próprio.

 
Art.  10.  O  controle  sanitário  dos  rebanhos  que

geram  a  matéria-prima  para  a  produção  artesanal  de
alimentos é obrigatório e deverá seguir orientação dos órgãos
oficiais de defesa sanitária animal do Estado e do Munícipio.

 
Parágrafo Único. O controle de que trata o caput

deste artigo compreende também a inspeção "ante" e "pós"
abate dos animais e das demais matérias-primas.

 
Art. 11. Os produtos deverão ser transportados e

armazenados em condições adequadas para preservação de
sua qualidade.

 
Art.  12.  A  embalagem  e  o  rótulo  do  produto

artesanal de origem animal ou vegetal deverão conter todas
as  informações  preconizadas  no  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  indicando  que  é  produto  artesanal,  com  a
inscrição do Serviço de Inspeção Municipal – SIM.

 
Parágrafo Único. Quando a comercialização for a

granel,  os  produtos  de origem vegetal  serão expostos  ao
consumo acompanhados de folhetos e cartazes, contendo as
informações previstas no caput deste artigo.

 
Art.  13.  O  responsável  pela  agroindústria  de

pequeno porte ou estabelecimento processador de produto
alimentício artesanal, responderá legal e judicialmente pelas
consequências  sobre  a  saúde pública,  caso  se  comprove
omissão  ou  negligência  no  que  se  refere  a  aspectos
higiênico-sanitários, à adição indevida de produtos químicos
e biológicos, ao uso impróprio de técnicas de beneficiamento,
embalagem, conservação, transporte e comercialização.

 
Art.  14.  A  caracterização  de  qualquer  tipo  de

fraude,  infração ou descumprimento  desta  Lei,  sujeitará  o
infrator às sanções previstas em Lei e no Regulamento.

 
Art. 15. O Poder Executivo regulamentará esta Lei

no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data de sua
publicação.

 
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
 

Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Açailândia,
Estado do Maranhão, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de
outubro do ano de 2017 (dois mil e dezessete).

 
 
 
 

JUSCELINO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito

 
 

LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 517, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017.

LEI MUNICIPAL Nº 517, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017.
 

Declara como Entidade de Utilidade Pública a Associação
dos Artesãos e Artistas Plásticos de Açailândia - AAAPA,
e dá outras providências.
 

O  P R E F E I T O  M U N I C I P A L  D E
AÇAILÂNDIA, nos termos do art. 57, IV, da Lei Orgânica do
Município de Açailândia, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou  e  eu,  no  uso  das  atribuições  que  me  foram
conferidas por lei, sanciono e promulgo a seguinte lei:
 

Art. 1º. Fica declarada como Entidade de
Utilidade  Pública  a  Associação  dos  Artesãos  e  Artistas
Plásticos  de  Açailândia  -  AAAPA,  entidade  sem  fins
lucrativos, de direito privado, com sede e foro à Rua Pedro
Maranhão,  n°  15,  Jacu,  Açailândia,  Estado  do  Maranhão,
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 27.871.903/0001-02 e
Estatuto Social protocolado sob o n° 2.538, no Livro A-31, fls.
154/154, em 19 de abril de 2017, do Cartório do 2° Ofício,
desta Comarca.

 
Art. 2º. A entidade ora declarada como de

Utilidade  Pública,  salvo  motivo  devidamente  justificado,
enviará, obrigatoriamente, até o dia 30 de abril de cada ano,
à  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  e  à  Câmara
Municipal  de  Açailândia,  relatório  circunstanciado  das
atividades  do  ano  anterior.

 
Art.  3º.  Cessarão,  automaticamente,  os

efeitos da Declaração de Utilidade Pública prevista nesta Lei,
na hipótese da entidade:

 
I – Deixar de cumprir a exigência contida no

caput do artigo anterior;
II  –  Altere  a  finalidade  para  a  qual  foi

instituída ou se negue a cumpri-la;
I I I  –  modif ique  seu  estatuto  ou  sua

denominação e dentro de trinta dias contados da averbação
no  Cartório  de  Registro  de  Títulos  e  Documentos,  não
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comunique aos órgãos previstos no artigo anterior.
 
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 
Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de

Açailândia, Estado do Maranhão, aos 27 (vinte e sete) dias
do mês de outubro do ano de 2017 (dois mil e dezessete).
 

JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA
Prefeito

 
 

LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 518, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017.

LEI MUNICIPAL Nº 518, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017.
 

Declara como Entidade de Utilidade Pública o Instituto
Família Feliz, e dá outras providências.
 

O  P R E F E I T O  M U N I C I P A L  D E
AÇAILÂNDIA, nos termos do art. 57, IV, da Lei Orgânica do
Município de Açailândia, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou  e  eu,  no  uso  das  atribuições  que  me  foram
conferidas por lei, sanciono e promulgo a seguinte lei:
 

Art. 1º. Fica declarada como Entidade de
Utilidade Pública o Instituto Família Feliz, entidade sem fins
lucrativos,  de direito privado,  com sede e foro à Rua Rio
Grande  do  Norte,  n°  602,  Centro,  Açailândia,  Estado  do
Maranhão,  devidamente  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°
07.349.593/0001-45.

 
Art. 2º. A entidade ora declarada como de

Utilidade  Pública,  salvo  motivo  devidamente  justificado,
enviará, obrigatoriamente, até o dia 30 de abril de cada ano,
à  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  e  à  Câmara
Municipal  de  Açailândia,  relatório  circunstanciado  das
atividades  do  ano  anterior.

 
Art.  3º.  Cessarão,  automaticamente,  os

efeitos da Declaração de Utilidade Pública prevista nesta Lei,
na hipótese da entidade:

 
I – Deixar de cumprir a exigência contida no

caput do artigo anterior;
II  –  Altere  a  finalidade  para  a  qual  foi

instituída ou se negue a cumpri-la;
I I I  –  modif ique  seu  estatuto  ou  sua

denominação e dentro de trinta dias contados da averbação
no  Cartório  de  Registro  de  Títulos  e  Documentos,  não
comunique aos órgãos previstos no artigo anterior.

 
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 
Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de

Açailândia, Estado do Maranhão, aos 27 (vinte e sete) dias
do mês de outubro do ano de 2017 (dois mil e dezessete).
 

JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA

Prefeito
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIAS

 PORTARIA Nº. 0156/2017 - SEMAD

 PORTARIA Nº. 0156/2017 - SEMAD
 

 
                A Secretária Municipal de Administração do Município de Açailândia/MA, no uso de suas atribuições legais.

 
 

RESOLVE:
 
 
                   Art. 1º. Instaurar, com fulcro no art. 119 e seguintes da Lei Complementar nº. 001/93 – Estatuto do Servidor
Público de Açailândia-MA, Processo Administrativo Disciplinar,  em RitoSumário,  em desfavor  do servidor  FRHEDERICK
AUGUSTO VIEIRA NOGUEIRA,Enfermeiro, Matrícula n° 3228-1.
 
                   Art. 2º.Designar, nos termos do artigo 125 da citada Lei Complementar, os servidores Neldir Ribeiro Silva, Agente
Administrativo, matrícula 3102-1, Edson Verli Ribeiro Silveirol, Agente Administrativo, Matrícula n° 11432-1Sara Bispo de
Oliveira, Auxiliar Administrativo, matricula n° 10117-1 para, sob a Presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar, com sede em Açailândia – MA, incumbida de apurar, as possíveis irregularidades referentes aos atos
e fatos que constam do processo em desfavor daquela servidora, bem como as demais infrações conexas que emergirem no
decorrer dos trabalhos.
 
Art. 3º. O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta) dias, para garantir o esclarecimento dos fatos e o exercício pleno da
defesa.
 

Dê-se ciência.
Publique-se e cumpra-se.

 
 
Secretaria Municipal de Administração do Município de Açailândia, Estado do Maranhão, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês
de outubro (10) do ano de dois mil e dezessete (2017).
 
 
 

VERA ALVES CARVALHO
Secretária Municipal de Administração

Portaria nº 013/2017 – GAB
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