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PORTARIA/ITERMA/GABINETE/Nº 116/2019

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE CO-
LONIZAçÃO E TERRAS DO MARANHÃO – ITERMA, no uso 
de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO, que cabe a esta Autarquia, nos termos 
do disposto nos artigos 58, inciso III e 67 da Lei n.º 8.666/93, acom-
panhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um 
representante da Administração;

CONSIDERANDO que os Órgãos públicos devem manter 
fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos 
celebrados pela Entidade;

CONSIDERANDO tudo o que consta nos autos do Proces-
so Administrativo n.º 25189/2019;

CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fis-
cais Contratuais são: 

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contra-
tuais assumidas, pela qualidade dos produtos fornecidos e dos servi-
ços prestados ao ITERMA; 

II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou 
prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo 
cumprida de acordo com o instrumento convocatório e contratual;

 
III – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições e serviços; 

IV – Indicar eventuais glosas das faturas.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Vitorino César Moreira, ma-
trícula 4241, como fiscal do contrato de “fornecimento e instalação 
de persianas vertical em PVC liso”, a ser celebrado com a empre-
sa A R DOS S LIMA COMERCIO E SERVIçOS - ME, CNPJ 
28.226.977/0001-40.

Art. 2º Fica designado o servidor Clemilton Barcelar Mo-
reira, matrícula 4283, como Fiscal Substituto do mesmo contrato a 
que alude o artigo anterior.

Art. 4º A presente Portaria entra em vigor a partir da publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE NOS 
AUTOS E CUMPRA-SE.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITU-
TO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO – ITERMA, 
EM SÃO LUÍS (MA), AOS 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 
DOIS MIL E DEZENOVE.

RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO
Diretor Presidente do ITERMA

EDITAL/ITERMA/GABINETE/  N° 01/2019

EDITAL DE PUBLICIZAçÃO DE REGULARIZAçÃO DE CO-
MUNIDADE QUILOMBOLA, DE 20 DE AGOSTO DE 2019.

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO 
E TERRAS DO MARANHÃO- ITERMA, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas na Lei nº 9.169/2010, no Decreto nº 32.433/2016 
e na Instrução Normativa nº 001/2018, TORNA PÚBLICA que tra-

mita neste Instituto o Processo Administrativo nº 0101519/2017, que 
trata da regularização fundiária da área que compreende o Território 
Quilombola de Soledade, localizado no Município de Serrano do Ma-
ranhão. O Território, ora em processo de regularização, é composto 
por 64 (sessenta e quatro famílias) e o perímetro da área identificado 
e delimitado possuí área total de 707,2251 ha (setecentos e sete hecta-
res, vinte e dois ares e cinquenta e um centiares) contida num períme-
tro de 11.032,53 m (onze mil, trinta e dois metros e cinquenta e três 
centímetros), com os seguintes limites e confrontações: “inicia-se a 
descrição deste perímetro no vértice EFF-M-0602 de coordenadas N 
9.790.397,74 m e E 501.862,24 m, situado nos limites do(a) espólio 
Aristeu Pires e nos limites do José dos Anjos deste, segue confrontan-
do com o (a) José dos Anjos, com os seguintes azimutes e distâncias 
92°45’12” e 1876,30 m até o vértice EFF-M-0603 de coordenadas N 
9.790.307,61 m e E 503.736, 38 m, situado nos limites do José dos 
Anjos e nos limites do Sebastião Dias deste, segue confrontando com 
o Sebastião Dias, com os seguintes azimutes e distâncias 179°30’28” 
e 3320,32 m até o vértice EFF-M-0600 de coordenadas N 9.786.987, 
41 m e E 503.764,91 m, situado nos limites do Sebastião Dias e nos li-
mites do Weliton Dias deste, segue confrontando com o Weliton Dias, 
com os seguintes azimutes e distâncias 265°19’45” e 2229,80 m até o 
vértice EFF-M-0601 de coordenadas N 9.786.805, 84 m e E 501.542, 
51 m, situado nos limites do Weliton Dias e nos limites do espólio 
Aristeu Pires deste, segue confrontando com o espólio Aristeu Pi-
res, 5°5’12” e 3606,10 m até o vértice EFF-M-0602, ponto inicial de 
descrição deste perímetro”. No perímetro descrito incide o registro 
imobiliário lavrado no Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Cururu-
pu/MA, de propriedade do ESTADO DO MARANHÃO, Matrícula 
1.466, Livro 1ª, Folha 175. Nesses termos, o ITERMA PUBLICIZA 
O ATO SEM NOTIFICAR DETENTORES DE DOMÍNIO, todavia 
no prazo de 45 dias (quarenta e cinco) dias, a contar com a data desta 
publicação, fica vigente o prazo para interessados apresentarem con-
testações ao levantamento cartorial. Para maiores informações, os 
interessados devem procurar a Procuradoria Jurídica do ITERMA, si-
tuado na Avenida Jornalista Miércio Jorge, Nº 15, Bairro: Renascença 
II CEP: 65075-675, São Luís/MA, de segunda a sexta-feira, das 13hs 
às 19hs, onde o referido processo administrativo, em cujos autos se 
processa o efeito, estará à disposição dos interessados para consulta. 

________________________________________
RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO

Diretor Presidente do ITERMA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E PESCA

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão - AGED/MA

PORTARIA Nº 504/GAB/AGED/MA, DE 16 DE AGOSTO DE 2019.

Estabelece critérios para a remoção 
dos servidores públicos da Agência Es-
tadual de Defesa Agropecuária do Ma-
ranhão – AGED/MA. 

A DIRETORA DA AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFE-
SA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO – AGED/MA, no uso 
de suas atribuições legais definida no inciso XII do art.4º do Decreto 
Estadual nº 21.638, de 23 de novembro de 2005, e, 

CONSIDERANDO a omissão legislativa no que se refere 
a estabelecer os critérios para a remoção dos servidores públicos no 
âmbito do estado do Maranhão;

CONSIDERANDO que compete à Diretoria Geral da 
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão expedir por-
tarias normativas sobre a organização administrativa interna da Agên-
cia, não limitada ou restrita por atos normativos superiores.


