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Prefeitura de Magalhães de AlMeida 

EXPEDIENTE 

Nome do Prefeito 
Raimundo Nonato Carvalho 
Nome do Vice-prefeito 
Rafael Santos Silva 

Responsável Técnico 
Franciel Pessoa da Silva  
Email:  prefeitura@magalhaesdealmeida.ma.gov.br  

PREGÃO PRESENCIAL — SRP- 003/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10.520/02, e subsidiariamente as disposições da Lei n.° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor prego, que tem por objeto contratação 
de empresa para execução dos serviços de instalação, 
manutenção e fornecimento de  Internet  para atendimento das 
Secretarias da Prefeitura Municipal de Magalhães de 
Almeida/MA, o certame se realizará no dia 30 de abril de 2021, ás 
15:00 presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel 
Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. 0 edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis na prefeitura municipal. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 
(98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. Paula Lima Costa, 
Pregoeira Municipal. Prefeitura Municipal de Magalhães de 
Almeida, 15 de abril de 2021. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 07bbc232c93edb8e48d1321636386ef46e528024e 

PREGÃO PRESENCIAL — SRP 004/2021 • AVISO DE LICITAÇÃO. 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10.520/02, e subsidiariamente as disposições da Lei n.° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor prego, que tem por objeto contratação 
de empresa para execução dos serviços de manutenção de 
veículos para atendimento das Secretarias da Prefeitura 
Municipal de Magalhães de Almeida/MA, o certame se realizará 
no dia 30 de abril de 2021, ás 09:00 presidida pela Pregoeira desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, 
Magalhães de Almeida - Ma. 0 edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis na prefeitura municipal. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 34d3-1122, das 08:00 as 
12:00hs. Paula Lima Costa, Pregoeira Municipal. Prefeitura 
Municipal de Magalhães de Almeida, 15 de abril de 2021. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: c466177d8ael022d4fb0a7041c299a96a9bd756a 

PREGÃO PRESENCIAL — SRP 005/2021  

AVISO DE LICITAÇÃO. 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10.520/02, e subsidiariamente as disposições da Lei n.° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor prego, que tem por objeto contratação 
de empresa para execução dos serviços de manutenção de 
iluminação pública da Prefeitura Municipal de Magalhães de 
Almeida/MA, o certame se realizará no dia 30 de abril de 2021, ás 
14:00 presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel 
Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. 0 edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis na prefeitura municipal. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 
(98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00h5. Paula Lima Costa, 
Pregoeira Municipal. Prefeitura Municipal de Magalhães de 
Almeida, 15 de abril de 2021. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: f55cf80aa793278213573487928664f961eb5e43 

PORTARIA N°263/2021 

Institui a NOMEAÇÃO de CONSUELA ALVES SILVA — 
SUPERVISORA— POLO Ill. 
0 PREFEITO MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA, Estado 
do  Maranhao  no uso de suas atribuições e de conformidade com a 
Lei Orgânica Municipal Capitulo VII, Seção II, Artigo 65. 
Considerando o disposto no inciso ll do  art.  9° da Lei n° 236 de 02 
de janeiro de 1998: RESOLVE,  Art.  1° - NOMEAR, CONSUELA 
ALVES SILVA, brasileiro(a), maior, capaz, portador(a) do CPF: 
025.110.123-16 e RG: 068686332019-2 SSP/MA para exercer a 
função do cargo de SUPERVISORA, POLO  III,  lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação.  Art.  2° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em 
contrário. Leia-se, Publique-se e Cumpra-se, em Magalhães de 
Almeida/MA, 15 de abril de 2021. Raimundo Nonato Carvalho, 
Prefeito Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
C6digo de identificação: 1ffibd9544983fc5b9211697494c45cfadf8e257b 

PORTARIA N°264/2021 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA, 
ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS E CONSIDERANDO OS DISPOSITIVOS DA LEI N° 265 
DE 03 DE NOVEMBRO DE 1999, RESOLVE:  Art.  1° - Nomear os 
membros do Conselho Municipal de Educação — CME, para o 
quadriénio 2021/2024 com a seguinte composição: 
I — Representantes da Secretaria Municipal de Educação; 
Titular: Francisco das Chagas Candeira Sousa; Suplente: Maria 
de Fátima Silva Sousa. 
II - Representante dos Professores; 
Titular: Rejane de Jesus Carvalho  Tito;  Suplente: Simone Maria 
Garcês Santos.  
III  - Representante das organizações não-governamentais 
(ONGs), conveniada com a Secretaria Municipal de Educação 
(SME); 
Titular: Maria Edivones Câmara Pinheiro; Suplente: Merielly 
Câmara Pinheiro. 
IV - Representante de pais vinculados Sistema Municipal de 
Ensino; 
Titular: Shuayth  Felix  Portela; Suplente: Marcos Femandes de 
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Greve é pacifica, mas PM comparece iodos os dias ria garagem da Taguatur, no Anjo da Guarda 

Enoch  Ribeiro de Vasconcelos, Oficial de Registro de 
Casamento. 
Da 4. Serventia - Anil,  Sao  Luis-MA 
EDITAL DE PROCLAMAS N. 478 /2021 Prazo: 15 dias. 
Oficial de registro de Casamento da 4. Serventia - COHAB Anil. 

o a capital, FAZ SABER, a quem interessar, que MACIANO 
OS BORBA, de nacionalidade Brasileira, estado civil 

k
EIRO, Profissão Advogado, filho de Ademir de Carvalho 

Borba e de Maria do Socorro Barros Borba, Residente e 
domiciliado nesta capital, e JAKELINE FERREIRA DE SOUSA 
SAMPAIO, de nacionalidade Brasileira, estado civil DIVORCIADA, 
profissão Enfermeira, Filha de Antonio Sampaio Lopes e de 
Janete Ferreira de Sousa Sampaio, residente e domiciliada 
nesta Capital, requerem a habilitação para casamento. 
Quem tiver conhecimento de alguns impedimento e/ou 
causa suspensiva  (art.  1521 e 1523), do Código Civil, poderd 
apresenta-lo, por escrito perante este cartório.  
Sao  Luis (MA),15 de abril de 2021. 
(ENOCH RIBEIRO DE VASCONCELOS)  

Enoch  Ribeiro de Vasconcelos, Oficial de Registro de Casamento. 
Da 4. Serventia - Anil,  Sao  Luis-MA 
EDITAL DE PROCLAMAS N. 474 /2021 Prazo: 15 dias. 
Oficial de registro de Casamento da 4. Serventia - COHAB 
Anil, nesta capital, FAZ SABER, a quem interessar, que NILSON 
CONCEIÇÃO ARAUJO, de nacionalidade Brasileira, estado civil 
SOLTEIRO, Profissão Supervisor de logística, filho de Sebastião 
Santos Araujo e de Maria de Nazaré Conceição Araujo, Residente 
e domiciliado nesta capital, e LUZINETE RODRIGUES DOS 
SANTOS, de nacionalidade Brasileira, estado civil SOLTEIRA, 
profissaoTec. Em laboratório, Filha de Bernardo Mendes Araujo 
e de MU Barbosa Rodrigues, residente e domiciliada nesta 
Capital, requerem a habilitação para casamento. Quem tiver 
conhecimento de algum impedimento e/ ou causa suspensiva  
(art.  1521 e 1523), do Código Civil, poderá apresentá-lo, por 
escrito perante este cartório. 
São Luis (MA),15 de abril de 2021. 
(ENOCH RIBEIRO DE VASCONCELOS) 
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Greve  pa  Taguatur prossegue e empresa 
quer púr inibus nas ruas sem cobradores 

Os rodoviárias da Viação 

Estrela (Taguatur), que atendem 

a região ltaqui-Bacanga e zona 

rural de São Luis, continuam 

com a paralisação da frota de 

onibus. 

A greve, que acontece 

desde a madrugada da terça-

feira (13), é motivada pelo 

atraso no pagamento integral 

dossalerios e tambem do  ticket-

alimentação dos funcionários. 

O Sindicato dos 

Trabalhadores em Transporte 

Rodoviário do Estado do  
Maranhao  (Sttrema) informou 

uma vez que não 

acordo entre patrões 

e uncionarios, a empresa 

Viação Estreia fez a contratação 

temporária, somente de 

motoristas, para que os ônibus 

pudessem circular. 

Segundo o sindicato, a 

medida utilizada pela empresa 

é um descumprimento 

a Convenção Coletiva de 

Trabalho dos Rodoviarios, já 
que nenhum ônibus pode 

circular pela cidade sem a 

presença do cobrador. 

Dessa forma, 

representantes do Sindicato 

dos Rodoviários do Maranhão 

estiveram, durante as manhãs 

de terça, quarta e quinta, na 

porta da garagem da Viação 

Estrela, localizada no bairro 

Anjo da Guarda, realizando 

urna ação de fiscalização, com 

objetivo de proibir ônibus que 

estão tentando circular por  Sao  
Luis sem cobradores. 

A Justiça do Maranhão 

mandou motoristas e 

cobradores da Taguatur 

voltarem ao trabalho, mas não 

determinou o pagamento dos 

salários integrais e dos  tickets-

alimentação.  

CLEDISTON RAMOS DE SOUSA 
COMUNICADO - Clediston Ramos de Sousa, CPF: 989.078.677-
04, torna público que recebeu junto a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais- SEMA, a Licença Onica Ambiental 
de Regularização LUAR, conforme Processo n. 16474/2021, 
localizado na Fazenda Asa Delta II, Zona Rural, Bom Jardim -MA. 

RAIA DROGASIL S/A 
COMUNICADO - RAIA DROGASIL S/A, torna público que 
REQUEREU junto á Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 
SEMMAM a  Licence  tilnica para a atividade Comércio Varejista de 
Produtos Farmacêuticos, localizada na Rua Henrique Couto/Rua 2, 
n°08. Cohama, São Luis/ MA.  

Enoch  Ribeiro de Vasconcelos, Oficial de Registro de 
Casamento. 
Da 4. Serventia - Anil, São Luis - MA 
EDITAL DE PROCLAMAS N. 471 /2021 Prazo: 15 dias. 
Oficial de registro de Casamento da 4. Serventia - COHAB Anil, 
nesta capital, FAZ SABER, a quem interessar, que MAURICIO 
SILVA DE SOUZA, de nacionalidade Brasileira, estado civil 
SOLTEIRO, Profissão Prevenção de perdas, filho de Airton 
Batista de Souza e de Lusinete Silva de Souza, Residente e 
domiciliado nesta capital, e DAYANNE  MONTENEGRO  GOMES, 
de nacionalidade Brasileira, estado civil SOLTEIRA, profissão 
Supervisor de vendas, Filha de Moacir Rosa de Araujo Gomes e 
de Nildete Gomes  Montenegro,  residente e domiciliada nesta 
Capital, requerem a habilitação para casamento, Quem tiver 
conhecimento de algum impedimento e/ ou causa suspensiva  
(art.  1521 e 1523), do Código Civil, poderá apresenta-lo, por 
escrito perante este cartório.  
Sao  Luis (MA),15 de abril de 2021. 

(ENOCH RIBEIRO DE VASCONCELOS)  

Enoch  Ribeiro de Vasconcelos, Oficial de Registro de Casamento. 
Da 4. Serventia - Anil,  Sao  Luis - MA 
EDITAL DE PROCLAMAS N. 473 /2021 Prazo: 15 dias. 
Oficial de registro de Casamento da 4. Serventia - COHAB Anil, 
nesta capital, FAZ SABER, a quem interessar, que WENDERSON 
PEREIRA BAIMA, de nacionalidade Brasileira, estado civil 
SOLTEIRO, Profissão Tec. Em agropecuária, filho de Maria 
Jose Pereira Baima, Residente e domiciliado nesta capital, e 
EDIJANNE ROCHA MENDES, de nacionalidade Brasileira, estado 
civil SOLTEIRA, profissão Eng. Agrônoma, Filha de Edivaldo 
Santos Mendes e de Maria de Jesus Rocha Mendes, residente 
e domiciliado nesta Capital, requerem a habilitação para 
casamento. Quem tiver conhecimento de algum impedimento 
e/ou causa suspensiva  (art.  1521 e 15231, do Código Civil, poderi 
apresenta-lo, por escrito perante este cartório. 
São Luis (MA),15 de abril de 2021. 
(ENOCH RIBEIRO DE VASCONCELOS) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA. 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
PREGA0 PRESENCIAL- SRP 003/2021. 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES 
DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei me 10.520/02, e subsidiariamente as disposições da 
Lei  re.  8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, que tem 
por objeto contratação de empresa para execução dos serviços 
de instalação, manutenção e fornecimento de internet para 
atendimento das Secretarias da Prefeitura Municipal de 
Magalhães de Almeida/MA, o certame se realizará no dia 
30 de abril de 2021, as 15:00 presidida pela Pregoeira desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, 
Magalhães de Almeida- Ma. 0 edital e seus anexos encontram-
se disponiveis na prefeitura municipal. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 1* 981 3483-
1122, das 08:00 as 12:00hs. Paula Lima Costa, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA. 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP 004/2021 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES 
DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna públicoi, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei n.° 10.520/02, e subsidiariamente as disposições da 
Lei n.. 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, que 
tem por objeto contratação de empresa para execução dos 
serviços de manutenção de veículos para atendimento das 
Secretarias da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/ 
MA, o certame se realizará no dia 30 de abril de 2021, ás 09:00 
presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel 
Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. 0 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis na prefeitura 
municipal. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ 
ou pelo telefone 1* 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. Paula 
Lima Costa, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA. 

AVISO DE LICITAÇÃO.. 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP 005/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA. 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL- SRP 005/2021. 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES 
DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna publico, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei  re.  10.520/02, e subsidiariamente as disposições da 
Lei ne. 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, que tem 
por objeto contratação de empresa para execução dos serviços 
de manutenção de iluminação pública da Prefeitura Municipal 
de Magalhães de Almeida/MA, o certame se realizará no dia 
30 de abril de 2021, as 14:00 presidida pela Pregoeira desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, 
Magalhães de Almeida - Ma. 0 edital e seus anexos encontram-
se disponíveis na prefeitura municipal. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 1* 98) 3483-
1122, das 08:00 as 12:00hs. Paula Lima Costa.  

Enoch  Ribeiro de Vasconcelos, Oficial de Registro de Casamento 
Da 4. Serventia - Anil,  Sao  Luis - MA 
EDITAL DE PROCLAMAS N. 472 /2021 Prazo: 15 dias. 
Oficial de registro de Casamento da 4. Serventia - COHAB Anil, 
nesta capital, FAZ SABER, a quem interessar, que WEVESON 
OLIVEIRA DE LUCENA, de nacionalidade Brasileira, estado 
civil SOLTEIRO, Profissão Advogado, filho de Antonio Moreira 
de Lucena e de Delma Silva Oliveira de Lucena, Residente e 
domiciliado nesta capital, e MAYARA REGINA FERREIRA COSTA, 
de nacionalidade Brasileira, estado civil SOLTEIRA, profissão 
Estudante, filha de Reginaldo da Silva Costa e de Debora 
Cristina Nogueira Ferreira Costa, residente e domiciliada nesta 
Capital, requerem a habilitação para casamento. Quem tiver 
conhecimento de algum impedimento e/ ou causa suspensiva  
(art.  1521 e 15231, do Código Civil, poderá apresentado, por 
escrito perante este cartório.  
Sao  Luis (MA)t5 de abril de 2021. 
(ENOCH RIBEIRO DE VASCONCELOS) 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Rua Manoel Pires de Castro, 279- Centro - CEP 
65.560-000 Magalhfies de Almeida - Ma 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA. 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL - SRP 003/2021. A 
Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 
ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para conheci-
mento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10.520/02,e subsidiariamente as disposições da Lei n°8.666/93 
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, que tem por objeto contra-
tação de empresa para execução dos serviços de instalação, 
manutenção e fornecimento de internet para atendimento das 
Secretarias da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/ 
MA, o certame se realizará no dia 30 de abril de 2021, as 15:00 
presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires 
de Castro, 279 Centro, Magalhaes de Almeida - Ma. 0 edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis na prefeitura municipal. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo tele-
fone 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. Paula Lima Costa. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL - SRP 004/2021. A 

Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 

40, 
 ' EIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para conheci-
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 0/02,0 subsidiariamente as disposições da Lei n°8.666/93 

e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 

Presencial, do tipo menor preço, que tem por objeto contrata-
ção de empresa para execução dos serviços de manutenção 

de veículos para atendimento das Secretarias da Prefeitura 
Municipal de Magalhães de Almeida/MA, o certame se realizara 

no dia 30 de abril de 2021, as 09:00 presidida pela Pregoeira 

desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 

Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Ma-

galhães de Almeida - Ma. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis na prefeitura municipal.Esclarecimentosadicionais 

no mesmo endereço e/ou pelo telefone 1* 981 3483-1122, das 
08:00 as 12:00hs. Paula Lima Costa. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL - SRP 005/2021. A 

Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para conheci-
mento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10.520/02,e subsidiariamente as disposições da Lei n.°8.666/93 

e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 

Presencial, do tipo menor preço, que tem por objeto contrata-
cão de empresa para execução dos serviços de manutenção de 

iluminação pública da Prefeitura Municipal de Magalhaes de 
Almeida/MA, o certame se realizara no dia 30 de abril de 2021, 

as 14:00 presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua 

Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. 
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na prefeitura 

municipal. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ 
ou pelo telefone )* 9813483-1122, das 08:00 as 12:00hs. Paula 
Lima Costa. 

Comarca de  Barb  de Grajaup abre inscrições 
para Peritos na segunda-feira (19) 

O Poder Judiciário da 
Comarca de Barão de Grajaú 
abre, a partir da próxima 
segunda-feira (19), processo 
seletivo para admissão de 
médicos. Os profissionais 
habilitados deverão traba-
lhar como peritos, princi-
palmente, em processos de 
natureza providenciaria que 
tramitam na unidade judicial. 
Conforme o Edital 02/2021 
publicado, a seleção  sera  
conduzida pelo juiz titular  
David  Mourão Meneses, que 
citou sobre a inexistência de 
peritos cadastrados junto ao 
Tribunal de Justiça do  Mara-
nhao  e ao Tribunal Regional 
Federal da 1. Região para 
atuação na comarca. 

No documento, o magis-
trado leva em consideração a 
necessidade de observância 
dos principiou da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência, 
mencionados no artigo 37 
da Constituição Federal, bem 
como o disposto em artigos 
do Código de Processo Civil 
que cita que, na localidade 
onde não houver inscrito 
no cadastro disponibilizado 
peloTribunal, a nomeação do 
perito é de livre escolha pelo 
juiz e devera recair sobre pro-
fissional ou órgão técnico ou 
cientifico comprovadamente 
detentor do conhecimento 
necessário à realização da 
perícia. 

A Prefeitura de  Sao  Luis, 

por meio da Secretaria Mu-

nicipal de Transito e Trans-

portes (SMTT), retomou o 

atendimento dos serviços 

de emissão do Cartão Gra-

tuidade do calendário 2021, 

com agendamento de insti-

tuições, a partir de hoje (15), 

nos Terminais de Integração 

de Transportes da capital. 

0 atendimento tem como 

público-alvo idosos, aposen-

tados e pessoas com direito 

ao passe livre. 

O calendário de agen-

damento foi paralisado em 

março, em função das me-

didas de restrições de ativi-

dades públicas respaldadas 

em decretos municipais, 

necessárias para a conten-

ção da Covid 19. Segundo 

O secretdrio Claudio Ribeiro, 

o atendimento seguirá um 

cronograma de agenda-

mento que  sera  divulgado, 

conforme as datas já defini- 

Uma sentença proferida 
pelo 9° Juizado Especial Cível 

e das Relações de Consu-
mo de  Sao  Luis condenou a 

Companhia de Saneamento 

Ambiental do  Maranhao  

(CAEMA) a indenizar uma 

cliente que sofreu aumentos 
abusivos nas tarifas de água. 

A sentença confirma a limi-
nar concedida no decorrer 
do processo, na qual a con-

cessionária deve ressarcir a 
cliente em 3 mil reais a titulo 

de danos morais. Narra a au-
tora que mora sozinha e sua 
média de consumo sempre 

foi em torno de 50 reais. 

Em dezembro de 2019, 

a requerida realizou a subs-
tituição do hidr6metro da 

residência da consumidora, 
sendo que, durante a troca, 

o funcionário informou que 

o cano localizado no interior 
da caixa teria ficado curto, 

podendo ocorrer futuramen-
te um rompimento e, por 

esse motivo, outra equipe 

iria ao local para corrigir o  

das com as instituições con-

veniadas, visando garantir o 

direito de quem precisa do 

beneficio. 

"Esse atendimento obe-

decerá as medidas de con-

tingências no que se refere 

retomada das atividades pre-

senciais nos postos de aten-

dimento nos Terminais de 

problema. Contudo, somente 
após alguns meses, funcio-
nários da CAEMA estiveram 
nova mente no local, mas, 
mais uma vez, foram embora 

sem resolver a situação. 

Posteriormente, a con-
sumidora relatou que re-

cebeu algumas contas em 
valores exorbitantes, de 
R$19.652,98, 8519.849,71 e 

8$38.442,10, acrescentando 
que no dia 11 de setembro 

de 2020 houve a interrupção 
do fornecimento de água  ern  
sua residência por conta do 

rompimento da tubulação 
na caixa do hidrõmetro, que 

ocorreu justamente pela au-

sência de providências por 

parte da Companhia quanto 

ao problema já identificado 
pelos seus próprios funcio-

nários. 

Diante disso, a mulher 

afirmou que toda a situação 
lhe causou enorme trans-

torno e prejuizos, pois além 

das cobranças em valores 

completamente diversos  

Integração de maneira gra-

dual, programada e segura, 

alinhada com as orientações 

sanitárias já estabelecidas", 

completou o titular da SMTT. 

A SMTT informa que o 

agendamento  sera  retomado 

por instituições que tiveram 

o atendimento interrompido 

em março.  Sao  elas: CAPs  AD  

do seu consumo, ficou sem 
um serviço essencial, sendo 
compelida a pedir ajuda a 

vizinhos e parentes para a 
realização de tarefas basicas 

do dia a dia. Dessa forma, 

requereu junto a Justiça o 

restabelecimento do forne-
cimento de agua, além de se 

abster de efetuar o corte no 
fornecimento de água em ra-
zão das faturas em discussão, 

o refaturamento das contas, 
bem como o recebimento de 

uma indenização por dahos 
morais. Foi realizada uma 
audiência de conciliação, 

mas as partes não chegaram 

a um acordo. 
Na contestação, repre-

sentantes da concessioná-

ria argumentaram que nao 

houve a prática de qualquer 
ato ilícito capaz de ensejar o 

dever de indenizar, devendo 

a ação ser julgada impro-

cedente, tendo em vista a 

unidade da demandante não 
possuir hidrõmetro, sendo 

esta a razão das cobranças  

Monte Castelo, Centro de 

Nefrologia, Hospital Getúlio 

Vargas. Todas essas insti-

tuições serão atendidas em 

abril, obedecendo o número 

reduzido de pessoas. Para 

o proximo  mês, novas ins-

tituições serão agendadas, 

seguindo o cronograma de 

atendimento. 

de tarifa  minima,  mas em 
dezembro de 2019 houve a 

instalação do equipamento e 
a partir de então o consumo 

passou a ser faturado em 

conformidade com a medi-

ção. Complementam que a 

autora entrou em contato 
para informar sobre um va-

zamento na unidade, cujo 
problema foi solucionado. 
Ainda, relatou que as faturas 

de competência 07/2020 a 

10/2020 foram devidamente 

corrigidas, ressaltando que 
as cobranças em discussão 
foram decorrentes do vaza-

mento ocorrido na unidade. 
FALHA DA  lit  

"Cumpre registrar que o 

objeto da presente deman-

da  sera  dirimido no âmbito 

probatório, a luz do Código 
de Defesa do Consumidor 

(...) Observa-se que a reque-
rida não apresentou nenhum 

documento capaz de de-

monstrar a regularidade das 

cobranças ou da suspensão 

do serviço de agua. 

Prefeitura de Sio Luis retoma calendário de 
atendimento para o Cara() Gratuidade 2021 
A medida tem como finalidade disponibilizar a primeira via e renovação do Cartão de Gratuidade 

As pessoas usuárias de transporte público na capital com direito ao beneficio. 

SENTENÇA 

Concessionária deve indenizar cliente que 
sofreu aumento exorbitante em contas de água 
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