
 

SUMÁRIO 

PORTARIA:
Páginas............................... 01/01  

DIÁRIO OFICIAL  
Município de Buriti Bravo - MA

    
Diário Municipal 

 

 

 

 

 ESTADO DO MARANHÃO  

 DIÁRIO OFICIAL  
 

 

 Praça Rita de Cássia Aires Coimbra S/N, Cohab  
 CEP: 65.685-000 � Buriti Bravo � MA 

   
   Site: www.buritibravo.ma.gov.br

 

 

 Cid Costa
 

 

Vera Maria de Oliveira Costa

 Instituído pela Lei Municipal Nº 602 de 12 de Setembro de 2017 

Prefeito

Administração  
 Finanças

PORTARIA Nº 048/2019, DE 17 DE OUTUBRO DE 2019.

"Dispõe sobre a nomeação do Senhor Ivanildo Lopes Dias, para o cargo de 
Secretário  Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal Nº 
596/2017, de 13 de abril de 2017,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o Sr. IVANILDO LOPES DIAS, para o cargo de Provimento em 
Comissão de Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
símbolo CC-3, a partir de 17 de outubro de 2019.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, Estado do Maranhão, 17 de 
outubro de 2019.

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal

CIENTE:
EM: ____/___/______

___________________________________
IVANILDO LOPES DIAS

PORTARIA

Planejamento

Secretária

 

DECRETO N° 30/2019, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019.

Cria a Comissão Municipal de Regularização Fundiária Urbana de Buriti Bravo e 
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 52, inciso VIII da 
Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO os termos do inciso VIII do artigo 30 da Constituição Federal, 
definindo que compete ao Município promover, no que couber, o adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.465, de 11/07/2017, que dispõe 
sobre a regularização fundiária urbana e rural, regulamentada pelo Decreto da 
Presidência da República nº 9.310, de 15/03/2018, que instituiu as normas gerais e os 
procedimentos aplicáveis na regularização fundiária;
CONSIDERANDO que cabe ao Chefe do Poder Executivo Municipal dispor sobre a 
organização e funcionamento da Administração Municipal; 
CONSIDERANDO a situação de irregularidade da maioria dos imóveis urbanos do 
Município de  Buriti Bravo;
CONSIDERANDO que há necessidade do Município fazer o reordenamento urbano 
e a regularização fundiária nos bairros desta cidade;

DECRETA:

Art. 1º - Fica criada a Comissão Municipal de Regularização Fundiária Urbana de 
Buriti Bravo - MA, com as seguintes atribuições:
I - analisar os requerimentos para instauração de Regularização Fundiária, classifica-
los de forma fundamentada em Rurb-s ou Reurb-E, nos termos do artigo 5º do Decreto 
da Presidência da República nº 9.310/2018;
II - efetuar o processamento administrativo do requerimento;
III - elaborar, direta ou indiretamente, o projeto de regularização fundiária urbana;
IV - sanear o processo administrativo;
V - expedir a Certidão de Regularização Fundiária - CRF, cujos signatários serão o 
Presidente da Comissão Municipal de Regularização Fundiária e o Prefeito Municipal;
VI - encaminhar o projeto de regularização fundiária e a CRF para o Cartório de 
Registro de Imóveis;
VII - outros procedimentos necessários à regularização fundiária, visando atender os 
requisitos da Lei Municipal nº 610, de 04/10/2017.
Art. 2º - A Comissão Municipal referida no artigo 1º deste Decreto será composta  pelos 
servidores adiante enumerados, funcionará sob a presidência do primeiro:
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I - José Braz Alves dos Santos (área administrativa);
II - Sâmia Regina Ferreira dos Santos Duarte (área jurídica);
III - Felipe Coelho Borges Soares(área engenharia);
IV - Rosilene Araújo Pedrosa(área assistência social)
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, Estado do Maranhão, aos 05 de 
novembro de 2019.

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal

DECRETO N° 31/2019, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a instauração de procedimentos administrativos para regularização 
fundiária de interesse social (Reub-S) de núcleos urbanos informais localizados no 
perímetro urbano de Buriti Bravo e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 52, inciso VIII da 
Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO os termos do inciso VIII do artigo 30 da Constituição Federal, 
definindo que compete ao Município promover, no que couber, o adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano;
CONSIDERANDO o preceito constitucional de que a política de desenvolvimento 
urbano, executada pelo Poder Público Municipal, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus 
habitantes, contido no artigo 182 da Constituição federal;
CONSIDERANDO que a regularização fundiária de áreas ocupadas irregularmente 
por população de baixa renda é uma das formas de intervenção concreta do Poder 
Público para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade urbana; 
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.465/2017 estabelece instrumentos e 
procedimentos para a implantação de processos de regularização fundiária (Reurb) em 
todo o território nacional, atribuindo competências aos Municípios, em especial, 
inclusive para instaurar, de ofício a Reurb, classificar as modalidades de Reurb, 
processar, analisar e aprovar os projetos de regularização fundiária e emitir a Certidão 
de Regularização Fundiária (CRF), conforme art.s 14, I, 28 e 30 da Lei Federal nº 
13.465/2017;

Planejamento

Secretária

 

DECRETO

 

DECRETA:

Art. 1º - Fica instaurado o Procedimento Administrativo para Regularização Fundiária 
de Interesse Social (Reurb-S) de núcleos urbanos informais consolidados, localizados 
no perímetro urbano desta cidade, que será realizado por etapas, bairro a bairro, no 
âmbito das ações de regularização fundiária, conforme disposição contida na Lei 
Federal nº 13.465/2017 e demais normas aplicáveis.
Art. 2º - O processamento administrativo referido no artigo 1º deste Decreto, será 
realizado pela Comissão Municipal de Regularização Fundiária, com a colaboração dos 
demais órgãos municipais afetos ao tema.
Art. 3º - A instauração do procedimento administrativo referido no artigo 1º deste 
Decreto será realizada considerando as competências do Município para instauração de 
ofício, processamento, análise e aprovação da Reurb, conforme artigo 14, inciso I, 
artigo 30, inciso II e artigo 32, todos da Lei Federal nº 13.465/2017.
Art. 4º - Para todos os devidos fins jurídicos e legais, o procedimento administrativo 
referido no Art. 1º deste Decreto é classificado como Regularização Fundiária de 
Interesse Social (Reurb-S), uma vez que há predominância de população de baixa 
renda, nas áreas objeto de Reurb, nos termos do Art. 13, ínscio I e Art. 30, inciso I, ambos 
da Lei Federal nº 13.465/2017.
Art. 5º - A descrição e delimitação precisa de cada área caracterizada como núcleo 
urbano informal, bem como a identificação dos imóveis abrangidos pela Reurb em 
questão, com seus proprietários e confrontantes, serão indicados nos procedimentos 
administrativos competentes.  
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, Estado do Maranhão, aos 05 de 
novembro de 2019.

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal

DECRETO N° 32/2019, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a Rescisão de todos os contratos de trabalho por tempo determinado, 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 
celebrados pela Administração Pública do Município de Buriti Bravo - MA e dá 
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI BRAVO ,  ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, segundo o qual a 
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade,

DECRETO
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como no inciso II do 
referido artigo, que determina que a investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração;
CONSIDERANDO a clássica lição de Helly Lopes Meirelles, de que: “na 
Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 
administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração 
Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.” (MEIRELLES, Helly Lopes. Direito 
administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 88);
CONSIDERANDO que o inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal permite a 
contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos estabelecidos em lei editada por cada ente 
federado;
CONSIDERANDO que o Gestor Municipal poderá responder por ato de improbidade 
e crime de responsabilidade, por contratação de servidores temporários para o exercício 
de funções permanentes;

CONSIDERANDO que o Gestor Público poderá sofrer as sanções previstas no artigo 
12, inciso III da Lei Nº 8.429/92, quais sejam: ressarcimento integral do dano, se 
houver; perda da função, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, 
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo 
agente e proibição de contratar com o Poder Público;
CONSIDERANDO que muitos ex-prefeitos estão sendo condenados pela justiça em 
virtude de ter sido responsável por contratações precárias sem o devido concurso 
público;
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da folha de pagamento do 
Município no limite legal de gasto com pessoal insculpido no artigo 20 da Lei 
Complementar Nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) para garantia do 
equilíbrio econômico financeiro;
CONSIDERANDO que ainda perduram os efeitos da crise econômica instalada no 
país, provocando significativa queda de arrecadação de receitas constitucionais 
transferidas a esta municipalidade, reduzindo a capacidade de atendimento aos mais 
elementares e básicos custeios do Município;
CONSIDERANDO que a administração municipal não mede esforços no sentido de 
prover a sociedade das mínimas ações de que o Poder Executivo Municipal tem como 
atribuição, respeitada sua real capacidade financeira;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade dos Gestores Públicos de zelarem pela 
predominância dos princípios constitucionais, sobretudo da legalidade, moralidade e 
eficiência, além da necessidade de zelar pela correta aplicação de recursos públicos;
CONSIDERANDO por fim,a imposição legal ao Município para só admitir pessoal 
através de concurso público, ressalvadas algumas exceções;

DECRETA:

Art. 1° - Ficam RESCINDIDOS, em 30 de novembro de 2019, os contratos de 
trabalho de todos os servidores contratados por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público.

Planejamento

Secretária

 

 

Art. 2º - A Administração Pública Municipal funcionará no ano de 2020 com os 
servidores efetivos (concursados), comissionados, e com o mínimo possível de 
contratos.

Art. 3º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo - MA, 05 de novembro de 2019.

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal
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