ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
GABINETE DO PREFEITO

LEI ORDINÁRIA Nº 1.731/2018

CRIA O FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA.

-

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.1 º- Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
destinado a financiar benefícios , serviços , programas e projetos para a execução da
política municipal de direitos da pessoa com deficiência.

Art. 2º- Cabe à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - SEDES a gestão
do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sob a orientação e controle
do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência .

Art.3°-O Poder Executivo Municipal assegurará as condições de funcionamento do
Fundo, garantindo dotação orçamentária , e proporcionará as garantias para o pleno

4lt

exercício de suas funções .

Art.4°- O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será constituído
das seguintes receitas :
1- dotações que lhe forem consignadas nos orçamentos do Município, do Estado e
da União;
li - recursos provenientes de convênios ou acordos de qualquer natureza,
celebrados com instituições nacionais ou internacionais , para execução da política
municipal de direitos da pessoa com deficiência ;
Ili - recursos decorrentes de doações do poder público ou da iniciativa privada;
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IV - valores provenientes de multas decorrentes de ações coletivas ou de infrações
administrativas e criminais por violação de direitos da pessoa com deficiência;
V - cláusulas pecuniárias devidamente cumpridas, resultantes de transações
penais e suspensões condicionais do processo, propostas pelo Ministério Público,
revertidas para o Fundo ;
VI - produtos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis, respeitada a
legislação em vigor;
VII - outros recursos que porventura lhe forem destinados.

•

Art.5°- Os programas , projetos e planos do Conselho serão também custeados por
dotações e rubricas orçamentárias do Fundo Municipal de Direitos da Pessoa com
Deficiência , a ser regulamentado no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da
vigência desta Lei .

Art.6°-Esta lei entra em vigor na data de sua publicação , revogadas as disposições
em contrário .

-

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERAT
,
AOS 19 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2018, '19
130.0 DA REPÚBLICA.

T

DO MARANHÃO,
A INDEPENDÊNCIA E

FRANCISCO DE ASSIS ANDRAD
PREFEITO MUNICIPAL
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OZPARTIPAÇÔESSLTDA
CNPJ/MF n• 28.105.972/0001-60. NIRE 21 .:ZOD.967.417
4• ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO OE CONTRATO SOCIAL

ESTADOOO MARANHÃO

PREFEITURA MUNIClPAL OE IMPERATRIZ
GABINETE DO PREFEJTO

Data 19 06 2018 Local lmperatnz .AtolahdadedoslOdotdl-OZPARTIPAÇ()..
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sooal da 5ociedade, por consiclerá-lo excess1VO em relaçao ao seu Obfelo, passandO
do RS 3.001.000,00 para R$ 2.250.750,00. mediante o cancelamento de 750.250
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LEI ORDINÁRlA. N' 1,JU/2011

da sociedade O qual se retirará da Sooedade recebendo em pagamenI0 das suas
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INSTITUI

e semovente da sociedade para o sódo retlanle. a aer pago nesta data . Nos termos
e para 01 fin, das d i ~ l COO$llnles do art. 1.084 da Lei n• 10.406/02, l!I

At\.r- Fica c:iadO o Fundo Municipal doa Olftrilot da Peuoa COt'II
OHhnldo • fina~ beneflcic;i,, ~

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL OE IMPERATRIZ. CONTRA·
TAOA: JAELIAS SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ/MF n.• 13.050. 832/0001-64.

OBJETO: Conslltul objeto deste contrato a contrataçao eventual e futura
de empresa especializada na prestaçao de serviços continuados de
lransportes, incluindo vefCtJk>s e motoristas, devidamente habilitados para
transporte de pessoas em serviço, malerials, documentos e pequenas
cargas, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educaçao
em deslocamentos, observados os detalhamentos técnicos e operacionais, com motivação no Processo Administrativo n.• 20.001.757/2017SEMED, em conformidade com o PREGÃO PRESENCIAL N' 059/2017·
CPL, conforme disposições do An. 57 da Lei nº 8.666193 e suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei nº 9.648198; As despesas
decorrentes da contrataçao eorrerao é conta doa seguintes recursos:20.001 .12.381 .0043.2132 - Manutençao e Desenvolvimento da Escola; Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurtdlal: FONTE DE RECURSO: 0040- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
DO FNDE; Ficha: 2749. Vigência : 12(doze ) meses a partir de 14 de junho
de 2018. VALOR GLOBAL: RS 88 ,800 ,00 (oitenta e oito mil e oitocentos rea is}. Signatários: pek> Contratante, Josenildo José Ferreira e pelo
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL OE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO,
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FRANCISCO OE ASSIS AHDRAO RAMOS
PREFEITO MUNK:lP AI.

PREFEITURA MUNI CIPAL DE IMPERATRIZ

lmperatriZ-MA, 14 de Junho de 2018.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO- PRORROGAÇÃO

1, ESPÉCIE: 1' Termo AdlUvo ao Contrato n• 13/2017-SEFAZGO,
firmado em 15112/2017, com a empresa IBAM - lnahluto brasileiro de
Admlnlstraçao Pública, para a prestação dos serviços Assessoramento
Técnico em Desenvolvimento Institucional com foco na Gestào do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN
2. OBJETO: Prorrogaçao do prazo de vigência do contrato de 16/
06/2018 o 15/12/2018.
3. FUNDAMENTO LEGAL: Art, 57, li, da Lei 8.666193.
4, REFER~NCIA: ProcessoAd mlnlstrallvo 12.001.102/2017 • SEFA·
ZGO,
5, VALOR: R$ 300.000,00 (Trezenlos mil) reais
6, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.001. 04 .122.0021.2059
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfdica Ficha: 257
Fonte: 00 - Tesouro Municipal
7, DATA DE ASSINATURA: 14/06/2018,
8, SIGNATÁRIOS: pelo Contratante: ELY SAMUEL DOS SANTOS
SILVA, RG n• 21291362002-3 e CPF n• 013 .217.503-74 e pela empresa
Contratado, Sr. PAULO TIIM , RG n• 2/R.849400-SSP-SC e CPF/MF n•
457.512 .439-()4
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N' 615/2018.SEMED

Oetica6ncll.
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OOWN NO IIUNICiPto DE IMPERATRIZ., 1 DÁ
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Pontes Carneiro, Ana Monica Pontes Cametro e Alberto Pontea Mariano C•meiro.

polli,ça n)Uf\lC,po1I "- d111t!I01 d1 PH~ com defldtncia.
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CRIA O FUNDO MUNICIPAl DA PESSOA
COM DEFICltHCtA.

O Cui6rio do 6• Oficio E.ttrljldlc:i&J da Cocnuca de ltopuatriz/MA vem por melo
dult edital, DOS lllCIDOI do lrt. 2fi11 leiu,iDtcl da Lei DO 6.0151197). dar publ icidade 1
lodo& quanlOI virem tato tditaJ ou dele tonwtm con.bedmt.010 que, ow, atv}9o
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dh,o,dodl, do lu, p0'1&don da eu,.1,. do fd<nd~ 110b ,• 2.195,079/SSP.()0,
losaill no CPP sob•• 369.775.$11-20, po, roe.lo de eacrhura pOblkli lawada ou notu
do Catt4rio do 2• Ofldo El<Utj,did~ do lmp<,nlriz/MA, liY!O •• 011, Colb,(1) 0<2,
dlClda d e ~. Nftrute ae lJD6vd dt ai.atritull 11• 15.612 ClOID u ICf,llnlcS

c:u1ctcrlldcu e c:ontro,taç6tl: UM APARTAMENTO .o• 203, do Bloco 01 1 do
ld'5d.o R.Midutdal MINAS Dt PRATA. a.lh11do .01 Rua Curi. tio•, parte do lote
01)4, cadutrado DO d.illrko 01 , Z0111 (W, qiudra Q,Sl, Mil& cidade, CDQI U ltpioltl
depud,ladM: Freote llnila-ee mm I púdA■ achallO INdl 1.97m, lalcnl dirt:111 HmiLlse a:n lplt111DU1to 201 mede 8.80m, latcnl uquuda llmlt11-a com ApartlUlealO 204,

rm.dc

a.som, !\Ilido lltalla-se mm '1u livre do cmprcenduncnto mede 8,97m, com 1
"'° CIOffilUD 27112,m2 e íraçlo ldc&l do tcnc.GO

ira privativa de 78,00ml, Arca do
mrrcsnondcnk. a '10.t&mlna 1.3751'.

Ely Samuel dos Santos Silva
Secretario de Planejamento, Fazenda e GesIao Orçamentária
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Iorze ho,as), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL· EDITAL 067/2018 •

tendo como objeto Contrataçao de empresa para realizaçao de serviços
e serigrafia para padronização de barracas com pintura e logomarca,

Yalorcs a1M"1s ,,_,- alo (ui l,JOWOI E..olw,u11101 RI JJ,40 FEII.C RI J,Of •
T.W •1 JJ,41. (u,) O Ofkt.L

Ji1;:~i~:~t~i
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sagrada vencedora a empresa : CANAL OUTDOOR LTOA. Da1ane Pereira
Gomes - Pregoelfa.

ABANDONO DE EMPREGO

,,.

ALMIR SIMÚES Vl[IRA, propricIârio das FAZENDAS REUNIDAS MON·I E CASTELO, com s1,do cm Conlro do Toinho - SENADOR
LA ROCQUE-MA. insoriIa nn CEI sob o n• 32 800 00531/84, convoco o
Sr. ADEILSON LIMA SILVA, CTPS 085512, Série 00050-PA, o compo•

:,1

.,..~

C > ,v · ·

1

rcccr cm sua scdi.: no prJzo máximo de 24 (vinle e quatro) horas, sob pena
de conligurar abandono de emprego , suje ito ãs penalidades previstas no
art. 482 da CLT,
Obs : O M ES MO NÃO COM l'AR ECE AO EMPREGO DESDE 01
IJEJUNIIO DE 2017.
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