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SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR

Instituto	de	Colonização	e	Terra	do	Maranhão- ITERMA

EDITAL
INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRA DO MARANHÃO‑ 

ITERMA
EDITAL DE PUBLICIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE 

COMUNIDADE QUILOMBOLA, DE 29 DE JULHO DE 2020.
 

 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 01/2020, TORNA PÚBLICA que tramita 
no citado Instituto o Processo Administrativo Nº 0218783/2016, que 
trata da regularização fundiária da área que compreende o Território 
Quilombola de Santo Antônio localizado no Município de Serrano do 
Maranhão. O Território ora em processo de regularização é composta 
por 142 cento e quarenta e duas (famílias) e possui a MA-303 dividin-
do o seu perímetro, nesse sentindo foi elaborado dois georreferencia-
mentos, haja vista não ser possível incluir uma MA dentro do Terri-
tório Quilombola, nessa perspectiva o perímetro da área identificado 
e delimitado de Santo Antônio I e de área total 72,1465 ha (setenta 
e dois hectares, quatorze ares e sessenta e cinco centiares) contida 
num perímetro de 4472,27m (quarenta e quatro mil, setenta e dois 
metros e vinte e sete centímetros), com os seguintes limites e confron-
tações: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice EFF-P-0664 
de coordenadas N 9.795.276,64m e E 488.504,55m, situado nos limi-
tes do(a) MA-303 deste, segue confrontando com o(a) MA 303, com 
os seguintes azimutes e distancias 90°58’18” e 206,10m até o vérti-
ce EFF-P0666 de coordenadas N.9.795.273,15m e E 488.710,62m, 
110°26’10” e 170,10m até o vértice EFF-P-0668 de coordenadas 
N9.795.273,75m  e  E  488.870,01m,  92°67”  e  263,57m  até  o  vérti-
ce  EFF-P-0670  de coordenadas N 9.795.204,09m e E 489.133.40m, 
110°98” e 78,76m até o vértice EFF- P0672 de coordenadas N 
9.795.176,95m e E 489.207,34m, 129°48’36” e 292,84m até o vérti-
ce EFF-P-0674 de coordenadas N 9.794.989,46m e E 489.432,29m, 
174°56’60” e 398,11m até o vértice EFF-P-0676 de coordenadas 
N 9.794.592,90m e E 489.467,33, 192°1’6” e 311,59m até o vérti-
ce EFF-M-0613 de coordenadas N 9.974.288,14m e E 489.402,45, 
situado nos limites do(a) MA-303 e nos limites do(a)-303 e nos li-
mites do(a) Ass.Quilombola Campinho deste, segue confrontando 
com o(a) Ass. Quilombola Campinho, com os seguintes azimutes e 
distancias 314°56’28” e 743,10m até o vértice EFF-M-0615 de N. 
794.813,05m e E 488.876,46m, 162°31’16” e 248,23m até o vérti-
ce EFF-M-0616 de coordenadas N 9.794.576,29m e E 488,951,01m, 
207°17’38” e 353,39 até o vértice EFF-M-0617 de coordenadas N 
9.794.262,24m e E 488.788,97m, situado nos limites do(a) Ass. Qui-
lombola Campinho e nos limites do(a) Raimundo Gregório Pinto 
deste, segue confrontando com(a) Raimundo Gregório Pinto, com os 
seguintes azimutes e distâncias 358°32’54” e 152,76m até o vértice 
EFF-M-0620 de coordenadas N 9.794.414,95m e  E 488.785.10m, 
269°51’54”  e 135,70m até o  vértice EFF-M-0621 de coordenadas N 
9.794.414,63m e E 488.649,40m, situado nos limites do(a) Raimundo 
Gregório Pinto e nos limites do(a) Área Urbana deste, segue confron-
tando com o(a) Área Urbana, com os seguintes azimutes e distâncias 
336°5’33” e 895.67m até o vértice EFF-M0618 de coordenadas N 
9.795.233,45m e E 488,286,42m, situado nos limites do(a) Área Ur-
bana e nos limites do(a) MA-303 deste, segue confrontando com o(a) 
MA-303 deste, segue confrontando com o(a) MA-303, 78°48’5” e 
222,37m até o vértice EFF-P-0664, ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Em contrapartida, o perímetro da área identificado e de-
limitado de Santo Antônio II e de área total com dimensão total de 
205,2160 ha (duzentos e cinco hectares, vinte e um ares e sessenta 
centiares) contida num perímetro de 8070,26m (oitenta mil e setenta 

metros e vinte e seis centímetros). Inicia-se a descrição deste perí-
metro no vértice EFF-M-0610 de coordenadas N 9.796.298,46m e E 
490.209,69m, situado nos limites do(a) PA Casulo e nos limites do(a) 
Dilcera Abreu Vieira e Outros deste, segue confrontando com o(a) 
Dilcera Abreu Vieira e Outros, com os seguintes azimutes e distâncias 
165°17’9” e 418,71m ate o vértice EFF-M-0611 de coordenadas N 
9.795.893,48m e E 490.316,04m, situado nos limites do(a) Dilcera 
Abreu Vieira e Outros e nos limites do(a) Ubaldo de Abreu Lisboa 
deste, segue confrontando com o(a) Ubaldo de Abreu Lisboa, com os 
seguintes azimutes e distancias 186°55’13” e 1650,63m até o vértice 
EFF-M-0612 de coordenadas N 9.794.254,88m e E 490.117,16m, si-
tuado nos limites do(a) Ubaldo de Abreu Lisboa e nos limites do(a) 
Ass. Quilombola Campinho deste, segue confrontando com o(a) 
Ass. Quilombola Campinho, com os seguintes azimutes e distâncias 
273°59’41” e 680,21m até o vértice EFF-M-0614 de coordenadas 
N 9.794.302,26m e E 489.438,60m, situado nos limites do9a) Ass. 
Quilombola Campinho e nos limites do(a) MA-303 deste, segue con-
frontando com o(a) MA-303, com os seguintes azimutes e distâncias 
13°13’58” e 299,23m até o vértice EFF-P-0677 de coordenadas N 
9.794.593,55m e E 489,507,10m, 354°31’15” e 416,29m até o vérti-
ce EFF-P-0675 de coordenadas N 9.795.007,93m e E 498.467,35m, 
310°4’37” e 318,20m até o vértice EFF-P-0673 de coordenadas N 
9.7995.212,80m e E 489.223,87m, 289°28’49” e 92,94m até o vérti-
ce EFF-P-0671 de coordenadas N 9.795.243,79m e E 489.136,25m, 
271°53’43” e 257,07m até o verticeEFF-P-0669 de coordenadas N 
9.795.252,29m e E 488.879,32m, 290°23’19” e 168,26m até o vérti-
ce EFF-P-0667 de coordenadas N 9.795.310,91m e E 488.721,61m, 
271°2”27” e 225,35m até o vértice EFF-P-0665 de coordenadas N 
9.795.315,00m e E 488.496,29m, 258°33’55” e 209,36m até o vérti-
ce EFF-M-0619 de coordenadas N 9.795.273,50m e E 488.291,09m, 
situado nos limites do(a) MA-303 e nos limites do(a) Area Urbana 
deste, segue confrontando com o(a) Area Urbana com os seguintes 
azimutes e distâncias 0°14’19” e 344,47m até o vértice EFF- M-0604 
de coordenadas N 9.795.617,97m e E 488.292,52m, situado nos li-
mites do(a) área urbana e nos limites do(a) Jailton abreu deste, segue 
confrontando com Jailton Abreu, com os seguintes azimutes e dis-
tâncias 71°10’33” e 255, 42m até o vértice EFF- M-0605 de coor-
denadas N 9.795.700,38m e E 488.534,28m, 7°58’17” e 262,73m 
até o vértice EFF-M-0606 de coordenadas N 9.795.960,57m e E 
488.570,72m, 80°32’24” e 117,59m até o vértice EFF-M-0607 de 
coordenadas N 9.795.979,90m e E 488,688,71m, 46°8’42” e 112,72 
m até o vértice EFF-P-0959 de coordenadas N 9.796.057,99m e E 
488.767,99m, 95°7’21” e 44,32m até o vértice EFF-0960 de coor-
denadas N 9.796.054,03m e E 488.812,13m, 32°38’13” e 13,85m 
até o vértice EFF-P-0961 de coordenadas N 9.796,065,70m e E 
488,819,60m, 76°40’27 e 115,82m até o vértice EFF-M-0608 de 
coordenadas N 9.796.092,40m e E 488.932,31m, situado nos limites 
do(a) Jailton Abreu e nos limites do(a) PA Casulo deste, segue con-
frontando com o(a) PA Casulo, com os seguintes azimutes e distân-
cias 191°23’44” e 515,32m até o vértice EFF-”M-0609  de  coorde-
nadas  N  9.795.587,24m  e  E  488.830,49m,  62°43’15”  e 1551,78m 
até o vértice EFF-M-0610, ponto inicial da descrição deste períme-
tro. As coordenadas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésio 
Brasileiro, Estação Base com coordenadas processadas PPP-IBGE, 
E=489190,456m, N=9795237,594m representadas no Sistema UTM, 
Meridiano Central 45° W e referenciadas ao datum SIRGAS2000.. 
Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados 
no plano de projeção UTM. No perímetro descrito incide o registro 
imobiliário lavrado no Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Cururu-
pu-Ma sob propriedade do ESTADO DO MARANHÃO, Matrícula 
1.465, Livro 1-A, Folha 128v. Nesses termos, o ITERMA PUBLICI-
ZA O ATO SEM NOTIFICAR DETENTORES DE DOMÍNIO, toda-
via no prazo de 45 dias (quarenta e cinco) dias, a contar com a data 
desta publicação, fica vigente o prazo para interessados apresentarem 
contestações ao levantamento cartorial. Para maiores informações, os 
interessados devem procurar a Procuradoria Jurídica do ITERMA, si-
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tuado na Avenida Jornalista Miércio Jorge, Nº 15, Bairro: Renascença 
II CEP: 65075-675, 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. 

_____________________________________________
JESUÍNO CORDEIRO MENDES JÚNIOR

Diretor Presidente - ITERMA

PORTARIA/ITERMA/GABINETE/ Nº 105/2020

O DIRETOR‑PRESIDENTE DO INSTITUTO DE CO‑
LONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO – ITERMA, no uso 
de suas atribuições legais e das incumbências que lhe são conferidas 
nos artigos 4º e 30 do Regimento Interno deste Instituto, aprovado 
pelo Decreto nº 17.746 de 22/12/2000, com as alterações do Decreto 
nº 30.684, de 19/03/2015.

Considerando a necessidade de dar destinação ao imóvel 
rural denominado Gleba “Campo do Meio”, com área de área de 
848,8107 ha (oitocentos e quarenta e oito hectares, oitenta e um ares 
e sete centiares), localizado no município de Cachoeira Grande, Es-
tado Maranhão, incorporado ao Patrimônio do Estado, por meio da 
Matrícula nº 5, livro 2–0001, fl. 001, no Cartório do Ofício Único de 
Cachoeira Grande - MA.

Consideração que a Coordenação de Estudo e Projetos da 
Diretoria de Assentamento e Desenvolvimento Rural concluiu estu-
dos específicos de viabilidade por meio do processo administrativo 
nº 116068/2020 e decidiram pela regularidade da proposta, de acordo 
com os atos normativos que regulamentam a matéria;

Considerando, ainda, a competência do ITERMA para a 
destinação de terras de propriedade do Estado para assentamento de 
trabalhadores rurais conforme artigo 9º § 1º da Lei nº 5.315/1991.

RESOLVE:

Art.1º. Aprovar a proposta de destinação para assentamento 
de trabalhadores rurais do imóvel acima citado que prevê a criação 
de 31 (trinta e uma) unidades agrícolas familiares, tendo em vista a 
peça técnica Estudo da Capacidade de Geração de Renda do Imóvel.

Art. 2º. Determinar providências para atualização cadastral 
do imóvel no Sistema Nacional de Cadastro Rural e no (SNCR), Sis-
tema de Gestão Fundiária (SIGEF) inclusão do arquivo gráfico relati-
vo ao seu perímetro na base de dados cartográficos ITERMA.

Art. 3º. Criar o Projeto de Assentamento “CAMPO DO 
MEIO” Localizado no Município de Cachoeira Grande/MA, com 
área de 848,8107 ha (oitocentos e quarenta e oito hectares, oitenta e 
um ares e sete centiares), Estado do Maranhão sob gestão do ITER-
MA, por meio da competente Diretoria nesta Instituição.

Art.4º. Determinar a comunicação à Prefeitura municipal à 
criação deste Projeto de assentamento para inclusão das famílias no 
Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). 

Art.5º. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO – ITERMA, em 
São Luís – MA, aos 21 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

ANDERSON PIRES FERREIRA
Diretor - Presidente Substituto do ITERMA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

EXTRATO – TORNAR SEM EFEITO

 Tornar sem efeito a Publicação da Portaria nº 647, de 17 de 
junho de 2020, de gestor e fiscal ao Contrato nº 27/2018-SINFRA, 
referente ao Processo Administrativo 61835/2020-SEDUC, efetivada 
no Diário Oficial do Estado do Maranhão no dia 25/06/2020, Edição 
nº 116, caderno executivo.

DANIEL MELO SOARES PINHO DE CARVALHO 
Secretário Adjunto de Administração

(Competência delegada pela Portaria n° 1.097, de 04 de julho de 2019)

PORTARIA Nº 876 DE 24 DE AGOSTODE 2020

 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao dispos-
to no Art. 25, da Constituição Federal de 1998, e o Art. 69, inciso II, 
da Constituição do Estado do Maranhão,

 CONSIDERANDO, o disposto nos Arts. 1.º, 67, §1.º e 2º, 
116, da Lei n.º 8.666, de 21 de julho de 1993; e,

 CONSIDERANDO, o disposto na Portaria n.º 652, de 19 
de maio de 2011.

RESOLVE:
 
 Art.1º ‑ Designar os servidores abaixo relacionados, para 
Gestão	 e	Fiscalização do Contrato n.º 30/2020, celebrado com a 
empresa VERGÊ COMÉRCIO LTDA,  CNPJ (MF) n.º 03.513. 
380/0001-56, que tem por objeto o fornecimento	 de	material	 de	
consumo, para atender à necessidade de desenvolver as atividades 
relacionadas ao Censo Escolar da Educação Básica 2019 e 2020, 
conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no 
Termo de Referência – Anexo I do Edital, decorrente do Processo 
Administrativo n.º 235136/2019‑SEDUC.

NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA N.º ATIVIDADE

MARCIO EDUARDO 
SOUSA OLANDA 2073906 GESTOR 

CARLOS HENRIQUE DE 
PAULA 874178-01 SUPLENTE 

DE GESTOR

NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA N.º ATIVIDADE

MÁRCIA THAÍS SOARES 
SERRA PEREIRA 1508092 FISCAL

LÉIA SIMEI CORREA 
LEITÃO 1150507 SUPLENTE 

DE FISCAL
       
 Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor a partir da data da 
assinatura do Contrato, 24/08/2020.

DÊ‑SE CIÊNCIA.
PUBLIQUE‑SE E CUMPRA‑SE.
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM 

SÃO LUÍS, 24 DE AGOSTO DE 2020.

DANIEL MELO SOARES PINHO DE CARVALHO
Secretário Adjunto de Administração

Competência delegada pela Portaria n° 1097, de 01 de julho de 2019.


