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PORTARIA N° 42 /2020

 A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE METROLOGIA 
E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHÃO – INMEQ/MA, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGIMENTAIS,

R E S O L V E: 

Art.1º - Determinar o período de 24/08/2020 à 04/09/2020, 
para a realização das verificações dos taxímetros da cidade de Paço 
do Lumiar/MA.

Art.2º - Determinar que a o agendamento e emissão de 
GRU seja realizado via internet no site http://servicos.inmetro.rs.gov.
br/Agendamento , no período de 03/08/2020 à 03/09/2020.

Art.3º - Determinar, ainda, que a quantidade de agenda-
mentos para aferição dos taxímetros seja limitada a 32 (trinta e dois) 
instrumentos por dia.

Cientifique-se, Publique-se, Anote-se e Cumpra-se.

Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão 
– INMEQ-MA, em São Luís/MA, 

Karina Fonseca Lima
Presidente do INMEQ-MA

SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO

Universidade Estadual do Maranhão - UEMA

EXTRATO DO CONVÊNIO N.º 03/2020. PARTES: SECRETA-
RIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES (CONCEDENTE) e UNIVER-
SIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA (CONVENEN-
TE). OBJETO: estabelecer um Convênio para desenvolvimento do 
Curso de Aperfeiçoamento em Vigilância em Saúde do Trabalhador 
para os servidores da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, Se-
cretaria Municipal de Saúde, Membros dos Conselhos Municipais e 
Estadual da Saúde, Estudantes Universitários e Profissionais de Saú-
de, na modalidade EAD, promovido pela UEMA por meio do Centro 
de Ciências Sociais Aplicadas, em conformidade com o Projeto Peda-
gógico e Plano de Trabalho apresentados, parte integrante deste ins-
trumento. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente instrumento 
será até 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, condicionada 
a sua eficácia à publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser 
prorrogado por igual período. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS: Os recursos para a execução do objeto 
deste convênio serão no montante de R$ 129.910,00 (cento e vinte 
e nove mil novecentos e dez reais) e correrão à conta do orçamento 
da CONCEDENTE. ASSINATURA: 14 de julho de 2020. SIGNA-
TÁRIOS: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA – Secre-
tário da SES/MA e GUSTAVO PEREIRA DA COSTA – Reitor da 
UEMA. São Luís (MA), 24 de julho de 2020. ANTONIO ROBER-
TO COELHO SERRA – Pró-Reitor de Planejamento e Administra-
ção – PROPLAD/UEMA.

Termo de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços.

PARTES:Universidade Estadual do Maranhão e DARLEILA DA-
MASCENO COSTA.

OBJETO:Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços entre a 
Universidade Estadual do Maranhão e o contratado (a) do Centro de 
Estudos Superiores de Zé Doca.

VIGÊNCIA:Prazo determinado – início 01.03.2019 e término em 
25.05.2020.

REMUNERAÇÃO:Remuneração mensal no valor de R$ 2.190,69 
(dois mil cento e noventa e sessenta e nove) 

CLAUSULA QUARTA: Nos termos da cláusula quarta, inciso II do 
contrato de prestação de serviços, conforme prevê o artigo 19, IX da 
Constituição Estadual; art. 2º, IV da Lei nº 6.915/97, de 11 de abril 
de 1997, publicada no Diário Oficial do Estado em 19 de abril de 
1997, alterada pela Medida Provisória n° 174, de 16 de abril de 2014 
e demais atualizações

São Luís, 23 de julho de 2020.

Núbia Raquel Bezerra
Coord. Adm. Pessoal

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR

Instituto de Colonização e Terras do Maranhão - ITERMA

PORTARIA/ITERMA/GABINETE/Nº68 /2020

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE CO-
LONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO - ITERMA, no uso 
de suas atribuições legais e com fundamento no art. 4º, incisos II e III 
do Regimento Interno do ITERMA,

CONSIDERANDO a necessidade de efetivação da Política de 
Regularização Fundiária voltada para remanescentes das comunida-
des dos quilombos, conforme preconiza a Lei Estadual nº 9.167/2010, os 
artigos 6º e 13 ao 19 da Convenção 169 da OIT e, ainda, conforme o art. 68 
do ADCT da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer priorida-
des na execução dessa política de Regularização Fundiária específica, 
que se constitui em programa de Estado instituída pelo Decreto nº 
32.433 de 23 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de fomentar o 
debate institucional e social com organizações da sociedade civil, ór-
gãos e entidades do poder público e remanescentes das comunidades 
dos quilombos, por suas representações, acerca das questões relativas 
aos seus territórios e suas relações, para proposições, articulações e 
monitoramento da Política de Regularização Fundiária,

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir, no âmbito do Instituto de Colonização e 
Terras do Maranhão - ITERMA a Mesa Quilombola para Questões 
Fundiárias e Agrárias, como espaço de diálogo, debate e negocia-
ção permanente entre os órgãos estatais integrantes e as organizações 
da sociedade civil, comunidades remanescentes de quilombos por 
suas representações e demais parceiros.

§ 1º- A Mesa quilombola visa estabelecer prioridades na 
atuação estatal com relação à solução das demandas por regularização 
de territórios quilombolas, por meio de proposições, articulações e 
acompanhamento dos processos administrativos de regulariza-
ção fundiária e questões agrárias dos territórios, devendo a Mesa 
reconhecer e valorizar os modos tradicionais de criar, fazer e viver 
das comunidades, observada a legislação vigente.
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§ 2º - A Mesa buscará integrar à regularização fundiária dos 
territórios as ações dos diversos órgãos estatais e poderá discutir, em 
caráter suplementar, temáticas transversais à regularização fundiária.

Art. 2º - A Mesa Quilombola para as Questões Fundiá-
rias e Agrárias será coordenada pelo Instituto de Colonização e Ter-
ras do Maranhão - ITERMA, por meio da Presidência, que convidará 
para compô-la, representantes dos órgãos e entidades públicas e orga-
nizações da sociedade civil a seguir indicados:

I- Governo Federal
a)Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

INCRA;
II- Estado do Maranhão
a)Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação 

Popular (SEDIHPOP);
b)Secretaria de Estado Extraordinária da Igualdade Racial 

(SEIR); 
c)Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF); 
d)Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (SEDES); 
e)Conselho Estadual de Política de Igualdade Étnico Racial 

(CEIRMA).
III - Organizações da sociedade civil:
a)Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades 

Negras Rurais Quilombolas - CONAQ/MA;
b)Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombo-

las do Maranhão - ACONERUQ;
c)União das Comunidades Negras Rurais Quilombolas de 

Anajatuba - UNIQUITUBA;
d)União das Comunidades Negras Rurais Quilombolas de 

Itapecuru-Mirim - UNIQUITA;
e)União das Comunidades Negras Rurais Quilombolas de 

Matinha - UNIQUIMAT;
f)Associação do Território Étnico Quilombola de Alcânta-

ra- ATEQUILA;
g)Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Ba-

baçu- MIQCB;
 h)Comissão Municipal de Articulação Quilombola de Mirinzal;
 i)Comissão Municipal de Articulação Quilombola de 

Cururupu;
j)Comissão Municipal de Articulação Quilombola de Serrano;
k)Comissão Municipal de Articulação Quilombola de Turiaçu;
l)Comissão Municipal de Articulação Quilombola de Icatu;
m)Comissão Municipal de Articulação Quilombola de Penalva;
n)Comitê de Defesa dos Direitos dos Povos Quilombolas 

de Santa Rita e Itapecuru Mirim.

IV - Organizações da sociedade civil parceiras:
a)Centro de Cultura Negra do Maranhão - CCN/MA;
b)Comissão Pastoral da Terra - CPT;

§ 1º - Cada órgão/entidade será representado(a) por um 
membro titular e um suplente indicados por ofício no prazo de trinta 
dias contados da data de publicação desta Portaria. Considerar-se-ão 
empossados os membros indicados com o registro em ata de reunião 
da Mesa aprovada pela maioria dos membros presentes.

§ 2º - Poderão participar das reuniões, por deliberação da 
Mesa, ou a convite da Coordenação, especialistas, representantes de 
órgãos e/ ou entidades públicas ou privadas que exerçam atividades 
relacionadas às temáticas pautadas.

a)Na Mesa fica assegurada a participação de organizações 
da sociedade civil de representação Quilombola, mediante requeri-
mento, na condição de membro-representante ou membro-parceiro;

§ 3º - Em caso de três faltas consecutivas e não justificadas, 
o representante deverá ser substituído por nova indicação da 
organização-membro.

§ 4º - A Mesa se reunirá ordinariamente a cada dois meses, 
com calendário prefixado pela Coordenação e, quando necessário ou 
urgente, a Coordenação poderá convocar reuniões extraordinárias.

§ 5º - A participação na Mesa será considerada prestação de 
serviço público relevante e não enseja qualquer tipo de remuneração, 
podendo o ITERMA expedir declaração comprobatória de presença e 
exercício, quando solicitado pelo representante.

Art. 3º - A presente portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO 

DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO- ITERMA, em 
São Luís (MA), vinte do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

JESUINO CORDEIRO MENDES JÚNIOR
Diretor Presidente do ITERMA

PORTARIA/ITERMA/GABINETE/Nº 71/2020

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 79107/2020;

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 Clemilton Bacelar Moreira, 
matrícula 4283, como fiscal do contrato n° 01/2020 que tem por ob-
jeto “aquisição de material de expediente”, a ser celebrado com a 
empresa VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI, CNPJ 
29.522.457/0001-48.

Art. 2º Fica designado o servidor Vitorino César dos San-
tos, matrícula 4241, como Fiscal Substituto do mesmo contrato a que 
alude o artigo anterior.

Art. 4º A presente Portaria entra em vigor a partir da pu-
blicação.


