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Lei n° 006/2015 

I! 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 
GABINETE DO PREFEITO 

"Autoriza o Muniç,ípio de João 
Lisboa/MA . a adquirir imóvel que 
especifica para fins de regularização 
fundiária e dá outras providências." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA, 
JAIRO MADEIRA DE COIMBRA no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° - Fica o Município de João Lisboa/MA 
autorizado a adquirir, para fins de regularização fundiária, o imóvel descrito na 
matrícula n° 2407, situado .em João Lisboa/MA, de propriedade de Thiago 
Marinho Barros, CPF IMF 626.622.103-97, conforme registrado no Cartório do 
·2° Ofício de João Lisboa/MA, onde está situado atualmente o Bairro Alice Vieira 
pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

o, 

Art. 2° - O imóvel mencionado no art. 1° consiste 
em uma Gleba de terras, com área de 14,2233 ha, desmembrado de uma 
área maior da Chácara Nossa Senhora Aparecida I, lote 337, gleba 
Mucuíba, Loteamento Cobra, assim descrito: Limites e confrontações: ao 
Norte com área urbana de João Lisboa, MA, e Gilson Frota; a Leste com 
Avenida Tiradentes, e Jaldo da Silva Brandão; a Sul com Jaldo Brandão . 
e a Oeste com Maria Nita Ribeiro de Menezes. Descrição do perímetro: 
Partindo do marco El-226 A, com coordenadas UTM - E 233813497 e 
9396561 .060, cravado na divisa das terras de Gilson Frota Cordeiro e 
Avenida Tiradentes, deste com azimute de 68°1 T 40 "e distância de 
25,87m, chega-se ao marco EL-227, deste com azimute de 176°25'33'e 
distância de 189,40m, chega-se ao marco MT-137, deste com azimute de 
212°50'38" e distância de 61 ,53m, chega-se ao marco MT-136, deste 
com azimute de 195°37'53" e distância de 97,82m, chega-se ao MT- 48, 
deste com azimute de 193°06 ' 46" e distância de 41 ,68m, chega-se ao 
marco MT -49, deste com azimuie de 227°35'18" e distância de 
119,11 m, chega-se marco MT-50, este com azimute de 236°25'37 e 
distância de 206,69m, chega-se ao marco MT-51 deste 'com azimute de . . 

Avenida lmperat.'iz, n° 133 1, Centro 
João Lisboa - Ma , 
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312°01 '22" e distância de 49,84m, chega-se íao marco 'MT-115, deste 
com azimute de 329°57'38 .. e distância de 32,60m, chega-se ao marco 
MT-116, deste com azimute de 341 °38'02" e distância de 115,10m, 
chega-se ao MT-117, deste com azimute de 346°00'36" e distância de 
144,24m, chega-se ao MT-118, deste com azimute de 59°08'26" e 
distância de 485,93m, chega-se ao marco EL-226-A, a ponto inicial da 
descrição deste perímetro. 

. Art. 3°- A municipalidade fica, também, 
autorizada a desmembrar a área descrita no art. 2°, em tantos lotes quantos 
sejam necessários respeitados a atual urbanização, a fim de promover a 
sobredita regularização fundiária, expedindo-se os competentes títulos 
definitivos de propriedade aos posseiros, por doação, após regular 
procedimento administrativo próprio em que se verificará a posse mansa, justa 
(inclu_indo-se o justo título em alguns casos) e de boa-fé. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
JOÃO LISBOA, aos vinte e seis de junho do ano de dois mil e quinze 
(26/06/2015). 

Avenida Imperatriz, no 1331, Centro 
João Lisboa- Ma 



' · 

. . 
4

, 1~ :~YBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

mina,:ã0. /'. refenda Rua, localizada no Povoado Mussambe. a partir da 
aprov<:o.:àc da presente Le1 passará a denominar-se "Rua Tomé D1onílto 
da Conceição" Art. 2°- As despesas decorrentes desta Lei correrão por 
conta das dotações próprias, consignadas no orçamento vigente po
dendo ser suplementadas se necessário, mediante anulaÇão de outras. 

·:.Art. 7•- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. n~,·ogaJ•L~ as 
<.hsposit,'àés em contrário. Gabmete do Prefeito Municipal J~ .11au Li~bua

MA. aos vinte e cinco de junho do ano de dois m1l e qu1nze (25/6120 15) 
JAIRO MADEIRA DE COrMBRA- Prefeito Municipal. 

• ;_-ÇLEI N• 006/2015 "Autoriza o Município de João Li<>boa!MA a adqui
rir imóvel q~;e especifica para fins de regularização fundiária e cá O~.<!~C!S 
providências". O Prefeito Municipal de João Lisboa, JAIRO MADEI
RA DE C01)1BRA no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, 
faz saber a todos os habitantes que a Càmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: Art. 1°- Fica o Município de João Lisboa/M/\ 
autorizado a adquirir, para fins de regularização fundiária. o imóvel 
descritq na matrícula n° 2407, situado em João Lisboa/MA, de propri
edáde de Thiago :Marinho Barros, CJ>FIMF n° 626.622.103-97, con
forme registrado no Cartório do 2• Oficio de João Lisboa/MA, onde 
está situado atualmente o Bairro Alice Vieira pelo valor de RS 15.000,00 

uinze mil reais). Art. 2°- O imóvel mencionado no Art. I • consiste em 
... ma Gkba de terras, com área de 14,2233 ha, desmembrado de uma 
área maior da Chácara Nossa Senhora Aparecida I, Lote 337. Gleba 
Mucuíb'l. ! ,oteamento Cobra, assim descrito: Limites e confrontações: 
ao N•Jrte r'>rn area urbana de João Lisboa/MA, e Gilson Frota. a Leste 
com !·. ·eniC:a Tiradentes, e Jaldo da Silva Brandão; a Sul com Jaldo 

~.: Brandão e a Oeste com Maria Nita Ribeiro de Menezes. Descrição do 
perímetro: Partindo do marco El-226 A, com coordenadas UTM - E 
233813497 e 9396561.060, cravado na divisa das terras de Gilson ' 

·. . F rota Cordeiro e Avenida Tiradentes. deste com azimute c e n~o 1 T 40 ··e 
distância de 25.87m, chega-se ao marco EL-227. deste com all:1tute de 
'1'76°25'33' e distância de 189,40m, chega-se ao marco MT-137. deste 
com.azimute de 212°50'38'. e distância de 6! ,53m, chega-se ao marco · .. 

· MT-136, deste com azimute de 195°37' 53" e distância de 97,82m. 
chega-se ao MT- 48, deste com azimute de 193°06'46' ' e dis:ància de 

· 41 ,68m, chega-se ao marco MT -49, deste com azmlU:e de ~2T 35 . 8 
· .e distância de 119,llm, chega-se marco MT-50, este com azimute de 

236°25' 37 e distância de 206,69m, chega-se ao marco MT-51 deste 
com azimute de 312°01 '22'' e distância de 49,84m, chega-se ao marco 
MT-115, deste com aiimute de 329°57'38" e dtstância de 32.60m. 
chega-se ao marco MT-1 16. deste com azimute de 341 °)8'0~ .. c d1s-

:1cia de 115,10m, chega-se ao MT-117, deste com azmtute de 
~~6°00'36 ' · e distância de 144,24m, chega-se ao MT- !18. deste com 
azimute de 59°08'26" e distância de485,93m, chega-se ao marco EL-
226-A, a ponto inicial da descrição deste perímetro. Art. 3° - A 
Municipalidade fica, também, autorizada a desmembrar a ãrea descrita 

• no Art. 2°, em tantos lotes quantos sejam necessários respeitados a 
atual urbamzação, a fim de promover a sobredita regularização 
fundiál.a .. wxpedindo-se os competentes títulos definitivos de pro
priedade aos posseiros, por doação, após regular procedimento ad
mini::.:: 3tlvl) próprio em que se verificará a posse mansa. justa (in
cluindo-se o JUSto título em alguns casos) e de boa-fé Art. 4• - Esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposi

. ções em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de João Lisboa. aos 
\intc c seis de junho do ano de dois mil c quintc c ' r. •t, '~n' ' l 
JAIRO MADEIRA DE COIMBRA - Prete1t0 Municipal. 

PREFEITURA ML~lCIPAL DE SERRAl\'0 DO 
MARA. "liÃO 

LEI :-o~o 19712015, DE 19 DE JU:'o/HO DE 2015. Dispõe sobre aprova
ção do plano Municipal Decenal de Educação, do Município de Serrano 
do Maranhão. para o Decênio 2015-2024, na forma a seguir especificada. 
c adota outras providências. A Prefeita do Município de Serrano do 
Maranhão, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições lega1s. faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona c promulga a 

segumte Le! Art. 1 •. Fica oprovado o Plano Municipal de Educação. de· 
caíáter plunanual. que se apresenta na forma do Anexo Únu.:o desta !:.á 
e que desta e parte integrante, com duração de dez anos, em CUqlprÍ
mento à Lei Federal n•. 1 O. 172, de 09 de janeiro de 2001 . Art. 2°- Ficfl. 
autorizada a insti tuição de Comissão Permanente de Avaliação sob a 
Coordenação do Conselho Municipal de Educação - CME. pura !ll:Om
panha111c:ntu tia t:ll.~cuçào c: avaliação penôJu.:a tio Plano :\lulll<.:!pal de:· 
Educação Parágrafo Único A cada do1s anos, ou a qualquer tempo. · 
c:xtraordmariamente, o Plano será avaliado em um Fórum com a parti
cipação de autoridades do Executivo e Legislativo, Educadores t: Re
rrese:Jtar.te~ da Sociedade Civil, cabendo ao Legislativo Municipa1• · 

aprovm a~ ::;ed:áas legais decorrentes, com v1stas à correção d.: de;:. 
ciência e distorções. Art.J• - Os Planos Plurianuais do Município, 
nos próximos dez anos, deverão ser elaborados de forma a dar supor
te aos objetivos e metas constantes no Plano Municipal de Educação, 
no que for de responsabilidade do próprio Município. Art. 4' F1ca 
sob n rc:sponsabilidade dos Poderes Legislativos e Executi 1,1s <..!~reta 

de d1vulgação do Plano objeto desta Lei, para que a soc1e:faJe dele 
tome conhectmento e acompanhe a sua execução. Art. 5". A~ despe
sas decorrentes da aprovação desta Lei correrão por conta de dota- . 
ções próprias previstas em orçamento. Art. 8°. Esta Lei entrará em 
vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de. 
Serrano do Maranhão, 19 de junho de 2015 . MARIA DONÁRIA 
MOURA RODRIGUES - Prefeita Municipal. 

PORTARIA 

PREFEITUR4. MUNICIPAL DE AÇA.ll.Â!'JDIA-MA 

PORTARIA N" 229912015- GAB. A Excelentíssima Prefeita Munici
pal de Açailãndia, no uso de suas atribuições legais. conforme preceitua 
.. L~: <'r;;:i.'ICJ deste Munic1pio. RESOL\' E Art I" '\omear o Sr. 
\\'AG~ ER DE CASTRO NASCIME:\'TO. no cargo comiSSIOnado de 
Diretor do Serviço de Água e Esgoto- SAAE. Slmbolo isolado junto ao 
Gabinete do Município de Açailândia!MA. Art. 2° Esta Portaria entra em 
v:gor na data da sua publicação Dê-se ciência. publique-se e cumpra-se 
Gabinete ó ?rcteitura :V.unic1pal de Açailândia. Estado do Maranhtio. aos 
vmte e nove {02) do mês de Julho (07) do ano de dois mil e quinze (2015): 
GLElDE LIMA SANTOS- Prefeita Municipal. 

. . 

-' 

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - : ·· 
DEA~~DIA-MA . 

PORTA RIA :'lí0 0064/2015- SAAE. 0 0 1retor do SAAF·- .';erv1ço 
Autônomo de Água e Esgoto de Açailãndia, O Estado do Marar.hão. no 
uso de suas atribuições legais, de acordo a Lei Municipal n• 302/L008,do 
Artigo 6° do Regimento Interno do SAAE e da Portaria n° 229912015-
GAB: RE OLVE: An. 1°- Nomear, MELQUISEDEK ALMEIDA SIL
VA, para o cargo comissionado de Coordenador Financeiro e Contábil, 
sim bolo CC-O I, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Açail~dia/ 
MA. Art. 2°- Esta Portaria estar em vigor na data de sua publicação. Dê
se Ciênc1a, Publique-se e Cumpra-se. Gabinete do Diretor Geral do SAAE 
·Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Açailãndia, Estado do Maranhão 
aos do1s (2) dias do mês de JUlho (7) do ano de dois mil e qumzc (20 I 5 ). 
WAGI\ER DE V.>\STRO NASCIMEI\TO-Diretor Geral do SAAE. 
PORTARIA o 229912015- GAB . 

PRLFUTlR\ :\IC~ICIPAL DE RIACII.\0 - ~I,\ 

PORTARIA GAB. PREF. N° 19912015. 0 Prefeito Munic1pal de 
Riachão-Estado de Maranhão. Senhor Crisogono Rodrigues V1eira, no 
uso de suas atnbuições lega1s, RESOLVE:. omear as pessoas abaixo 
~elac;onadas. como Membros Titulares e Suplentes, respectivamente. 
para comporem o Conselho Municipal de Acompanhamento c Contro
le Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDES. Re
;>resentantes dos professores da Educação Básica Públ ica CLEt 1DA 
CARDOSO DA SILVA- Titular. ELIENE ALVES GOMt:S- ~ u,Jlen
tc Representantes dos Diretores das Escolas Rásicas Públicas. MAR-


