
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

GABINETE DO PREFEITO

LEI ORDINÁRIA N° 1.766/2018

Altera a Lei Ordinária Municipal n° 1.593/2015 que dispõe 
sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal Efetivo do 
Município de Imperatriz, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, FAZ SABER A 
TODOS OS SEUS HABITANTES QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1o-  A Lei Municipal n° 1.593, de 08 de julho de 2015, passará a vigorar 

acrescida dos seguintes artigos:

Art. 18-A -  Os servidores efetivos no exercício do cargo de professor 

da educação básica que trabalham 20 (vinte) horas semanais poderão 

optar pela ampliação da jornada de trabalho para 40 (quarenta) horas 

semanais, com a finalidade de preenchimento de carências no sistema 

municipal de ensino, observados os critérios de conveniência e 

oportunidade e para atender interesse da Administração Pública, 

condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 18-B -  A ampliação da jornada de trabalho será realizada por 

processo de opção para 40 (quarenta) horas semanais, normatizado 

mediante edital expedido pela Secretaria Municipal de Educação que 

ofertará o número de vagas para ampliação da jornada, de acordo com a 

disponibilidade, a necessidade e o interesse da Administração Pública.

§ 1° -  Para ampliação e implantação da jornada de 40 horas 

semanais de trabalho, deverá ser elaborado impacto financeiro pela 

Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária -  

SEFAZGO, que atestará a viabilidade ou não da ampliação da referida 

jornada, observando os parâmetros orçamentários e financeiros.
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§ 2°- Será constituída uma comissão pela Secretaria Municipal de 

Administração e Modernização para proceder e acompanhar o processo 

de enquadramento do professor na ampliação da jornada, respeitando os 

critérios que serão estabelecidos em edital expedido pela Secretaria 

Municipal de Educação -  SEMED.

§ 3o -  O professor da Rede Municipal de Ensino participará da 

ampliação da jornada descrita no Art. 18-A desta lei, mediante 

requerimento específico dirigido ao Secretário Municipal de 

Administração e Modernização, que o encaminhará à comissão, 

respeitando as atribuições de seu cargo público de concurso.

§ 4o -  Não poderá participar do processo de inscrição para 

ampliação da carga horária, o professor que se encontre em pelo menos 

uma das seguintes situações:

I. que esteja no período do Estágio Probatório;

II. que esteja afastado das suas atividades funcionais em razão de

licenças, inclusive para o exercício de Mandato Eletivo;

III. que esteja afastado para qualificação profissional (mestrado e

doutorado);

IV. que esteja aposentado ou em processo de aposentadoria;

V. que esteja no mínimo há 36 meses para alcançar o tempo de

serviço necessário para aposentadoria;

VI. que esteja à disposição de outros órgãos que não seja vinculado

a Prefeitura Municipal de Imperatriz mediante Cessão ou

Permuta;

VII. que não possua disponibilidade ao cumprimento da jornada de

40 (quarenta) horas semanais, inclusive por incompatibilidade

de horários e impedimentos legais;

VIII. que esteja respondendo a Sindicância ou Processo

Administrativo Disciplinar no serviço público;
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IX. que não esteja apto ao exercício da função (mediante

comprovação por exames médicos), que serão submetidos à 

análise de junta médica constituída com finalidade especifica;

X. que possua duas matrículas efetivas de 20 (vinte) horas

semanais cada uma delas no Município de Imperatriz.

§ 5o -  No momento do deferimento e da efetivação da ampliação da 

carga horária o professor deverá atender aos requisitos descritos nas 

exigências. Mesmo estando deferido o processo para ampliação da carga 

horária, o município só efetivará se existir a necessidade e para atender o 

interesse público.

§ 6o -  Para fins de aferição do disposto nos incisos VII e VIII do § 4o, 

do Art. 18-B, desta lei, o servidor deverá informar todos os seus vínculos 

funcionais, inclusive com outros municípios, Estados da Federação, 

Distrito Federal, bem como na esfera Federal, indicando jornada de 

trabalho e carga horária.

Art. 18-C -  A ampliação da jornada de trabalho será preferencialmente 

exercida na unidade de ensino onde o servidor se encontrar lotado. 

Contudo, poderá ser preenchida em outras unidades de ensino nas zonas 

urbana e rural, de acordo com a necessidade da Administração pública.

Art.18-D -  Os critérios para desempate no recrutamento dentre os 

servidores optantes deverão obedecer à seguinte ordem:

I. maior titulação de pós-graduação, mestrado e doutorado, nos 

critérios que serão definidos em edital;

II. comprovação de maior titulação na área de atuação;

III. comprovação de maior tempo de serviço no sistema público 

municipal de ensino, na função de professor na área de atuação;

IV. comprovação de mais tempo em efetivo exercício na docência.
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Art.18-E- A ampliação da jornada de trabalho para 40 (quarenta) horas 

semanais será autorizada mediante Portaria, emitida pelo Chefe do Poder 

Executivo Municipal, que enquadrará o servidor na tabela de vencimentos 

do cargo que ocupa em nível equivalente à jornada de 40 horas, desde a 

data da publicação da portaria.

Art. 2° -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de 

dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação, oriundas do Tesouro 

Municipal, Recursos Estaduais e da União.

Art. 3o -  Os dispositivos desta lei serão regulamentados por decreto, no que 

couber, pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 4o -  Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, 
EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018, ' ÊNCIA E 131.° DA
REPÚBLICA.

FRANCISCO DE
Prefeito Municipal
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Oficial: Marta*. Carvalho Br.oco
iabranci>'ã;ou(laok.com

(WjJSM-JWS' J524-S027

F. DITAI. iik  protesto 
Imperatrir/MA 13 de Deremtxo de 2018 

OfiOal Martuce Carvalho Branco

ju iz * ot sou?» c»v^c« m o tn m  
J MJMGAR UWIINS COMJOO
U « fiOt! «MATOS COMtW.lO

•t 1« HOM BAMCO VUXKO S ■

DÍ.UOKA JANSF.N CASTRO TROVÃO, JUÍZA O t 
DIKKITO TITULAR l>« JLIZADO ESPECIAL 
CRIMINAI., DA COMARCA IIK IMPERATRIZ. 
F. ST A DO 1)0 MARANHÃO, no uao dc tuas atriboivAcs 
legais e atendendo ao dispositivo na Lei Complementar r.* 
U1 4/9I . Provimento n* OI/VI c Código de Norma» da 
Conregedoria da Justiça, c cm conformidade ao Art. 18 do 
CNCCJMA.

Retificar » PORTABIA-TJ - 82562018;
Doiunar o dia 07 (sete) «te Janeiro 2019. is  09 horas, na sala de audiências deste 
Jui/ado. para a instalação, em ato publico, da Corrcivão Geral Ordiníria 2010. Hcando a 
solenidade de encerramento, desde já marcada para o dia 18 (riecolto) d t janeiro de 2019. 
as 17 horas, no mesmo local:
Desiynar. psr.i atuar como Secretário dos Trabalhos CofrecKMMis. o Sc rctiho Judicial 
LUtRTSSON R(K'HA l)fc MATOS, mau I I2?M>. que. em seu» impedimentos. sorí 
«uhsiiluido pelo Secretario iudici.il Substitui» o Senhor RODRIGO MKNDKS Kl.NKS. 
inati I 16145:
Convocar. p«ra o ato de abertura. %>s serventuários titulares. Kem como »s que se 
encontram a mponder ou a substituir:
Determinar ao Secretário ura dc.sigr.ado que:

a l xpeça edital, anunciando a corrciçâo c convidando o povo. em geral, a trazer suas 
sugcMAes e reclamações podendo ser encaminhado pelo c-mail institucional
tui/cnml ii/(V:iir.uiuihr; 

ti I nmiule consite ao representante do Ministério Público Kstadual desta Comarca e 
ao da OAB-MA. para acompanharem, se quiserem, desde •> inicio e até « 
encerramento, todos os atos da correu;âo. 

c. formule tamHcni convite is demais autoridades e advogados residentes na Comarca.
para que assistam As solenidade* de abertura e de encerramento:

C Providencie que todos os proeesnos em tramitação na Comarca, ressalvados os que 
em jtrau de recurso se encontrem na instincia superior, estejam na escrivaninha 
respectiva, no mais tardar, aié .14 Horas antes do inicio da abertura da correiçic»

C Publique ss' esto Portaria no átrio deste juiíoe no Diário de Justiça P.IctrAnke: 
i‘ Remeta copia desta Portaria A Presidência do Tribunal dc Justiça e a Corregedorin- 

Geral de Justiça.
Determinar ao Senhor Secretário do Juizado, que ainda nSo o tenha, que providencie a 
abertura dc livro especial destinado à Ias ratura de -.ermos tíe visitas de corrciçi»".

Publique sc. Registre-se Cumpra-se

Imperatriz. 4 de dezembro dc 2018.

DÉBORA JANSfcN CASTRO TROVÃO 
Jui/. • Intermediaria 

Jji/ado Especial Criminal dc Imperatriz 
Matricula 97840
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/TOMADA 
DE PREÇO N° 03/2018 -  CPL.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execu
ção dos serviços de acordo com o projeto de Construção da 
Èscola Municipal Bom Jesus, localizada Rua Projetada 8, s/n°, 
Bairro: Bom Jesus, Imperatriz-MA. O objeto foi homologado à 
empresa ARCOS SERVIÇOS URBANOS EIRELI, CNPJ/MF n.° 
07.477.752/0001-97. VALOR TOTAL R$ 682.932,14 (seiscen- 
tos e oitenta e dois mil. novecentos e trinta e dois reais, quator
ze centavos).

Imperatriz-MA, 05 de dezembro de 2018 
Josenildo José Ferreira 
Secretário Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO N° 890/2018-SEMED

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. 
CONTRATADA: ARCOS SERVIÇOS URBANOS EIRELI, CNPJ/ 
MF n.° 07.477.752/0001-97. OBJETO: A Contratação de empre
sa especializada para execução dos serviços de acordo com o 
projeto de Construção da Escola Municipal Bom Jesus, locali
zada Rua Projetada 8, s/n°, Bairro: Bom Jesus, Imperatriz-MA, 
conforme projeto e em conformidade com a TOMADA DE PRE
ÇOS N° 003/2018-CPL. As despesas decorrentes deste Con
tra to  co rre rã o  à C onta  das se g u in te s  d o ta çõe s : 
20.001.12.361.0043 - Construção, Reforma, Ampliação e Equip. 
de Escolas -  Ens. Fundamental. Projeto de Atividade: 1063; 
Natureza: 4.4.90.51.99 -  Obras e instalações; Fonte: 0001 -  
RECURSOS ORDINÁRIOS; Ficha: 1243. Vigência: 06 (seis) 
meses contados a partir de 06 de dezembro de 2018. VALOR 
GLOBAL: R$ 682.932,14 (seiscentos e oitenta e dois mil, no
vecentos e trinta e dois reais, quatorze centavos). Signatários: 
pelo Contratante, Josenildo José Ferreira e pelo Contratado -  
STEFANIO PEREIRA BORGES.

PROPOSTA DE VENDA
A partam en to  no  M editerranee R esidence  C lub . 
A pto  901 T orre C apri com  03 q uartos, 02 suítes. 
Rua B rasil, 789  - N ova Im peratriz.
A ceito  proposta .
9 9 1 3 3 5 7 6 5 -V ivo
981583443  - T im  - Zap. F a lar com  Elias

Sobre VIDENTE
CARTÓRIO 00 2° OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

tsTiiooo mwi-ic aw*:i n* iwsutm

Termo: 18578 Livro 0.0042 FolhaMO

EDITAL DE PROCLAMAS • 

f açj sabei que p-etend«n casar-se t  W M W'*m os 3oCjmerlos exgcos pelo Artpo 
t 525. «tosos I. II IV t  V do C0aiB0 OJ Bnnlws os contraem»
GILVAN SOUSA SILVA. . «çiar* dwtxcaío nauji de Irrparatriz/MA nascido aos 
quarorza 114] d *  do tnés d» |urhO 108) do ano de ri»l e novecuntu» < oteria e qoauo 
(t»W», Cl 0*184*8r/UOSS» SSPMA c CPf «8 265 803-10 comcíaío e icmMni* » 
RUA MARAMhAO 548 NOVA IS/FERA TRIZ Wc«iacr«-»4A. fths J0SF ORMIDC 
PAUUNO CA SHVAe JtJRACI SOJSA SILVA
VIVIANE NASCIMENTO LIMA cavfera srtte«a autAroma n«tua> de Santa 
luza<VA rjsyfli aos dezesset !6l das oo •«*» n» pmhn (06l 4c ano de n> e 
•oneanlos c noventa e catcc- tl9%;« CPF 408 52' 863-02. somei aca e csuJente 3 
HUA 0 45 QUAOKA 1C, SEBASTIÃO RECtS imperalri-MA. lha de MANOCL DC 
JESUS PRAOO DE LIMA e MARIA DC LOUSDSS NASCU/ENTO L.MA - 
Se aijutm scude* de ajuir inpoamewo W K  na lo-mada le- lamo o ciesenta 
tdital de Prociama» para sei afwco no carwo Ce domolo e rasidénca dos

CERTIDÃO

Cert/ico que nesta dala regnl-ei e afixei em cartório edital de proclamas d< 

0 •etendo e v«

Inwfaw -Ma, 17/
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DECRETO N* 0Mr»1«

to toenio to Pmcaito 
MmnttlrtUvo Dixtptntr-PAT) a 
0» oulrwt provxíéoati

O PREFEITO OO MUNICÍPIO DE JOAO LISBOA. Eatado do 
MaranhAo. IV) no  do soa* « ! n M o i w  qo» lho aAo contanfla» p*»o
d soosto no a<1 165 c/c o art 153. I a l»t. todo» <M U i Munidp»' n* 002«8 
(Estatuto • Regvn* Jurldeo do» Funoonaoo» Público* Oo Municipio de Jato

Art-1* Caonarar am aocartnao da dausto oo Procasso 
AOmi»*!ra«»o OiaopWw PAD «• OSS/TOtS-SEAUO (acúmulo «ag> da cargo 
poWco). JOSEANIO CAVALCANTE UMA - CPF 678 247 853-40 do cargo d> 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL NlVEL IV. MATRICULA 0106*0-4

la to sua pubiicaçAo nc

OiUntit do P'»t«lto Municipal to Jo4o Lisboa, Estado do 
Maranhão, am 13 to d«*mb»o d* 201», 1*7" sno da Independência e 130* 
da República '

^JRO M A M líllD « C OU^K 
/  l>r*r«rto Wunictpal

P or R a im undo  P rim eiro

Dois talentos, uma ideia. Ali
ás, um a grande ideia. M ais que 
um  pro jeto , um en co n tro  de 
gênios, de talentos da M úsica 
Popular M aranhense (M PM ).

Do pensar, mas, sobretudo, 
das m entes c ria tivas de dois 
v e rd a d e iro s  “ m o n s tro s ” do 
n o sso  c e n á r io  m u sic a l, não 
p o d e ria , o b v iam en te , su rg ir  
nada mais extraordinário.

O  encontro, ou “ rejuntar” de 
ideias do instrumentista Chiqui- 
nho França e do com positor e 
cantor E rasm o D ibell, só po
deria resultar em algo que m o
vim entaria o nosso m eio artís
tico, sobretudo, o m usical, as 
vésperas do N atal, quando to
dos nós estam os irm anados e 
sob o clim a dc novas e alvissa
reiras perspectivas.

Fruto das m entes e dos es
forços incessantes de Chiqui- 
nho  França e E rasm o D ibell 
su rg iu  “ V ID E N T E ” , p ro je to  
que busca valo rizar a arte e, 
consequentem ente, os artistas 
m aranhenses, notadam ente dc 
Im peratriz, j á  que o evento é 
realizado aqui, em  terras des
cobertas pelo frei M anoel Pro- 
cópio do Coraçào de Maria.

V idente aqui, não dc pessoa 
cap az  de conhecer aco n tec i
m entos futuros, m as, dc saga
c id ad e , p ersp icác ia ; ou seja, 
pessoa que tem  a disposição de 
ir além , planejar e buscar m e
lhorias, valorizando o m eio no 
qual se encontra inserido.

Q uando esteve na presidên
cia  da F undação  C ultural de 
Imperatriz (FCI), abonado por 
meio de sabatina feita pela Câ
m ara  M u n ic ip a l, C h iq u in h o  
F ran ça  ten to u  im p le m e n ta r  
açòes com vistas a fortalecer a 
cultura da cidade. Um a das ini
ciativas: reeditar o Festival Aber
to Estância do Recreio (Faber). 
Esforços em  vào, porém.

Para anim ação, surge ago
ra, o P ro jeto  V ID EN TE, por 
m eio de parceria com  o Eras
m o D ibel, o  nosso “S arará” . 
Prim eiras noites do acon teci
m ento, na Praça União, abso
luto sucesso , ressaltando que 
iniciativas desta natureza vale
rão à pena, encontrando a res
sonância, principalm ente, entre 
o público, com o tem  sido visto 
naquele logradouro localizado 
na área ccntral de Imperatriz.

Até dom ingo, certam ente, 
m uita coisa irá rolar no Projeto 
Vidente. Iniciativa plausível da 
Associação Cultural da Música 
M aranhão, sob a batuta de C hi
quinho França e Erasm o Dibel. 
O horário tam bém  é superes- 
pecial -  I9h, oportunizando um 
encontro entre am igos, ouvin
do canções que nos m arcaram  
e continuam  fazendo parte do 
nosso cotidiano.

E por interm édio da cultura 
que um povo m uda de com por
tam ento. A m úsica vai adiante: 
inspira e faz o  hom em  transpi
rar, ou  se ja , q u e re r  sem p re  
m a is ... c m ais! L em b ran d o  
O scar W ilde, “a m úsica é o tipo 
dc arte mais perfeita: nunca re
vela o  seu últim o segredo” .

O m úsico, para nossa feli
c id ad e  g e ra l, p erm an ece  em 
constan te  ebulição . E, claro , 
em  m etam orfose , a sp irando , 
sob  seus p róprios ausp íc ios, 
m elhores dias para sua terra e 
seus sem elhantes.

VIDENTE, para sobreviven
tes, mas, principalm ente, para 
aspirantes por novos (e m elho
res) tem pos.

Parabéns, Chiquinho França!
Parabéns, Erasm o Dibell!


