
 

 

 

 

 
 

 

 
PORTARIA Nº 058/2021, DE 20 DE JANEIRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre a nomeação do cargo em comissão 

de Secretária Municipal Adjunta 

Extraordinária de Relações Institucionais, do 

município de Buriti Bravo, Maranhão e dá 

outras providências. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, Estado do Maranhão, 

a Senhora LUCIANA BORGES LEOCÁDIO, considerando o disposto na 

Lei nº 596/2017, de 13 de abril de 2017, que dispõe da Estrutura 

Administrativa do Poder Executivo do município de Buriti Bravo, Estado do 

Maranhão, e no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear a Senhora REGINA CÉLIA BORGES LEOCÁDIO, 

portadora do RG nº 64121930-1 SSP/SP e CPF nº 305.291.663-72 para o 

cargo em comissão de SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA 

EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Símbolo 

CC-4, do município de Buriti Bravo, lotada na Secretaria Municipal 

Extraordinária de Relações Institucionais. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

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

 

GABINETE DA PREFEITA DE BURITI BRAVO/MA, 20 DE JANEIRO 

DE 2021. 

 

 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 

 

 

 
PORTARIA Nº 059/2021, DE 20 DE JANEIRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre a nomeação do cargo em comissão 

de Secretária Municipal Adjunta de Educação, 

do município de Buriti Bravo, Maranhão e dá 

outras providências. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, Estado do Maranhão, 

a Senhora LUCIANA BORGES LEOCÁDIO, considerando o disposto na 

Lei nº 596/2017, de 13 de abril de 2017, que dispõe da Estrutura 

Administrativa do Poder Executivo do município de Buriti Bravo, Estado do 

Maranhão, e no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear a Senhora SANDRA RAIMUNDA BORGES SILVA 

LEAL, portadora do RG nº 1380775 SSP/PI e CPF nº 732.097.913-68 para 

o cargo em comissão de SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE 



 

 

 

 

EDUCAÇÃO Símbolo CC-4, do município de Buriti Bravo, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

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

 

GABINETE DA PREFEITA DE BURITI BRAVO/MA, 20 DE JANEIRO 

DE 2021. 

 

 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 

 

 

 

PORTARIA Nº 060/2021, DE 20 DE JANEIRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre a nomeação do cargo em comissão 

de Secretária Municipal Adjunta de 

Desenvolvimento Social, Cidadania e 

Trabalho, do município de Buriti Bravo, 

Maranhão e dá outras providências. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, Estado do Maranhão, 

a Senhora LUCIANA BORGES LEOCÁDIO, considerando o disposto na 

Lei nº 596/2017, de 13 de abril de 2017, que dispõe da Estrutura 

Administrativa do Poder Executivo do município de Buriti Bravo, Estado do 

Maranhão, e no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear a Senhora MARINALVA DA CONCEIÇÃO DE 

ALMADA, portadora do RG nº 71252996-9 SSP/MA e CPF nº 900663.083-

72 para o cargo em comissão de SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA 

DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO, 

Símbolo CC-4, do município de Buriti Bravo, lotada na Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social, Cidadania e Trabalho. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

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

 

GABINETE DA PREFEITA DE BURITI BRAVO/MA, 20 DE JANEIRO 

DE 2021. 

 

 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 

 

 

 

PORTARIA Nº 061/2021, DE 20 DE JANEIRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre a nomeação do cargo em comissão 

de Secretário Municipal Adjunto de 

Agricultura e Segurança Alimentar, do 

município de Buriti Bravo, Maranhão e dá 

outras providências. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, Estado do Maranhão, 

a Senhora LUCIANA BORGES LEOCÁDIO, considerando o disposto na 

Lei nº 596/2017, de 13 de abril de 2017, que dispõe da Estrutura 

Administrativa do Poder Executivo do município de Buriti Bravo, Estado do 

Maranhão, e no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas: 



 

 

 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear o Senhor GIVALDO COELHO DE SOUSA, portador do 

RG nº 019144142001-6 SSP/MA e CPF nº 911.201.793-00 para o cargo em 

comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE 

AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR, Símbolo CC-4, do 

município de Buriti Bravo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e 

Segurança Alimentar. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

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

 

GABINETE DA PREFEITA DE BURITI BRAVO/MA, 20 DE JANEIRO 

DE 2021. 

 

 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 

 

 

 

PORTARIA Nº 062/2021, DE 20 DE JANEIRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre a nomeação do cargo em comissão 

de Chefe de Departamento de Comunicação 

Social e Cerimonial, do município de Buriti 

Bravo, Maranhão e dá outras providências. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, Estado do Maranhão, 

a Senhora LUCIANA BORGES LEOCÁDIO, considerando o disposto na 

Lei nº 596/2017, de 13 de abril de 2017, que dispõe da Estrutura 

Administrativa do Poder Executivo do município de Buriti Bravo, Estado do 

Maranhão, e no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear o Senhor PAULO ROBSON SOUSA SANTOS, portador 

do RG nº 19142352001-4 SSP/MA e CPF nº 007978.363-57 para o cargo em 

comissão de CHEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL E CERIMONIAL, Símbolo CC-5, do município de Buriti Bravo, 

lotado na Prefeitura Municipal. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

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

 

GABINETE DA PREFEITA DE BURITI BRAVO/MA, 20 DE JANEIRO 

DE 2021. 

 

 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 

 

 

 

PORTARIA Nº 063/2021, DE 20 DE JANEIRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre a nomeação do cargo em comissão 

de Coordenadora de Política para as Mulheres, 

do município de Buriti Bravo, Maranhão e dá 

outras providências. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, Estado do Maranhão, 

a Senhora LUCIANA BORGES LEOCÁDIO, considerando o disposto na 



 

 

 

 

Lei nº 596/2017, de 13 de abril de 2017, que dispõe da Estrutura 

Administrativa do Poder Executivo do município de Buriti Bravo, Estado do 

Maranhão, e no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear a Senhora ADRIANNA RODRIGUES DE CARVALHO, 

portador do RG nº 29032294-4 SSP/MA e CPF nº 760.754.783-53 para o 

cargo em comissão de COORDENADORA DE POLITICA PARA AS 

MULHERES, Símbolo CC-5, do município de Buriti Bravo, lotado na 

Prefeitura Municipal. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

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

 

GABINETE DA PREFEITA DE BURITI BRAVO/MA, 20 DE JANEIRO 

DE 2021. 

 

 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 

 

 

 

PORTARIA Nº 064/2021, DE 20 DE JANEIRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre a nomeação do cargo em comissão 

de Secretária Municipal Adjunta de Saúde, do 

município de Buriti Bravo, Maranhão e dá 

outras providências. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, Estado do Maranhão, 

a Senhora LUCIANA BORGES LEOCÁDIO, considerando o disposto na 

Lei nº 596/2017, de 13 de abril de 2017, que dispõe da Estrutura 

Administrativa do Poder Executivo do município de Buriti Bravo, Estado do 

Maranhão, e no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear a Senhora MARIA GORETTI SILVA COELHO, 

portadora do RG nº 027046742004-8 SSP/MA e CPF nº 526.784.664-34 para 

o cargo em comissão de SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE 

SAÚDE, Símbolo CC-4, do município de Buriti Bravo, lotada na Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

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

 

GABINETE DA PREFEITA DE BURITI BRAVO/MA, 20 DE JANEIRO 

DE 2021. 

 

 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 

 

 

 

PORTARIA Nº 065/2021, DE 20 DE JANEIRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre a nomeação do cargo em comissão 

de Diretora Administrativa Hospitalar, do 

município de Buriti Bravo, Maranhão e dá 

outras providências. 



 

 

 

 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, Estado do Maranhão, 

a Senhora LUCIANA BORGES LEOCÁDIO, considerando o disposto na 

Lei nº 596/2017, de 13 de abril de 2017, que dispõe da Estrutura 

Administrativa do Poder Executivo do município de Buriti Bravo, Estado do 

Maranhão, e no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear a Senhora ELIZABETH ZAIRA TORRES SOUSA, 

portadora do RG nº 3193197 SSP/PI e CPF nº 049.666.073-02 para o cargo 

em comissão de DIRETORA ADMINISTRATIVA HOSPITALAR, 

Símbolo CC-4, do município de Buriti Bravo, lotado na Secretaria de Saúde. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

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

 

GABINETE DA PREFEITA DE BURITI BRAVO/MA, 20 DE JANEIRO 

DE 2021. 

 

 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 

 

 

DECRETO Nº 011/2021, de 19 de janeiro de 2021 

 

Dispõe sobre a reavaliação e a renegociação dos 

contratos em vigor e das licitações em curso, no 

âmbito dos órgãos e entidades da Administração 

Pública Municipal. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI 

BRAVO – MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Os órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal promoverão a reavaliação das licitações 
em curso para compras e contratações de bens e serviços, bem como dos 

instrumentos contratuais em vigor, relativos ao fornecimento de bens e 

serviços, objetivando a redução: 

 

I - dos preços cotados ou contratados, 

conforme o caso, aos níveis daqueles atualmente praticados no mercado para 

o mesmo bem ou serviço, podendo ser utilizado para esta comparação os 
preços de referência registrados nos sistemas de compras do Governo 

Estadual; 

 

II - das quantidades licitadas ou contratadas, 

conforme o caso, ao patamar da disponibilidade orçamentária ou do 

estritamente necessário para atendimento da demanda, prevalecendo o que 
for menor, respeitados os limites legais. 

 

§1º São alcançados pelo disposto neste artigo 

os instrumentos contratuais, tais como contrato, carta-contrato, nota de 
empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de 

serviço, e ainda aqueles com vícios formais ou não formalizados.  

 

§2º O disposto neste artigo aplica-se a todos 

os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta. 

 

Art. 2º - A reavaliação das licitações em 

curso e dos instrumentos contratuais vigentes, segundo critérios de 

viabilidade, conveniência e oportunidade, terá como premissa o interesse 

público direcionado à contenção e à redução de despesas, o que embasará a 
eventual revogação do procedimento licitatório ou a rescisão do ajuste, 

quando não forem alcançados, mediante acordo entre as partes, os resultados 

desejados de que trata o art. 1º deste Decreto. 

 

§1º Observado o disposto neste artigo, bem 

como no art. 1º deste Decreto, a reavaliação deverá contemplar, dentre outros 

aspectos, conforme o caso, a viabilidade de: 

 

I - Adiamento das compras ou das 

contratações, objeto das licitações em curso; 



 

 

 

 

 
II - Contratação ou aditamento dos atuais 

instrumentos contratuais, com cláusulas prevendo entrega e pagamento 

parcelados e programados em função da efetiva demanda do bem ou serviço 
e da necessidade de estocagem; 

 

III - rescisão contratual ou, no caso de 

serviços continuados, a não prorrogação dos contratos, cuja adaptação seja 

viável, mas que não venha a ser concretizada no processo de renegociação. 

 

Parágrafo único. As reavaliações deverão 

estar concluídas no prazo de 30 (trinta) dias a contar a publicação do presente 
Decreto. 

 

Art. 3º - Em face da reavaliação de que tratam 

os artigos 1º e 2º deste Decreto, os órgãos e entidades promoverão, conforme 
o caso e na forma da lei, a alteração dos editais de licitação e iniciarão 

imediatamente a renegociação dos contratos vigentes, não podendo dessas 

ações resultar: 

I – aumento de preços; 

II - aumento de quantidades; 

III - redução da qualidade dos bens ou 

serviços; 

IV - outras modificações contrárias ao 

interesse público. 

 

Art. 4º - Nos contratos em vigor, será 

procedida sua reavaliação, tendo como premissa o interesse público 
direcionado à contenção e redução de despesas, mediante acordo entre as 

partes, ficando condicionada qualquer prorrogação ou renovação contratual 

ao cumprimento das diretrizes estabelecidas no art. 1º deste Decreto, 
observado ainda o disposto no art. 3º deste Decreto. 

 

§1º As renegociações para o cumprimento do 

disposto neste artigo deverão estar concluídas no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar a publicação do presente Decreto. 

 

§2º Os contratos em vigor para prestação de 
serviços continuados, cuja renegociação não resultar favorável ao interesse 

público e com vigência até o prazo previsto no §1º deste artigo, poderão, a 

critério da Administração, ter sua vigência prorrogada, desde que procedida 
à imediata abertura de procedimento licitatório. 

 

§3º A prorrogação de que trata o §2º deste 

artigo ficará limitada ao prazo de conclusão do correspondente procedimento 
licitatório. 

Art. 5º - Os trabalhos de reavaliação e de 

renegociação serão conduzidos por comissões especiais, cujos integrantes 

serão os componentes da Comissão Permanente de Licitação e o Secretário 
da Pasta responsável pelo contrato. 

 

Art. 6º - Demonstrada a adequação às 
diretrizes estabelecidas neste decreto, às comissões especiais deverão emitir 

parecer a ser submetido às autoridades mencionadas no art. 5º deste Decreto, 

para fins de deliberação acerca da continuidade das licitações em curso e dos 
contratos em vigor. 

 

Art. 7º - As comissões especiais deverão 

elaborar relatórios mensais das fases de reavaliação e de renegociação, 
contemplando as providências adotadas e os resultados obtidos. 

 

Parágrafo único. Os relatórios a que se 

refere o caput deste artigo deverão ser encaminhados, até o dia 10 do mês 
subsequente, à Secretaria Municipal de Planejamentos, Administração e 

Finanças de Buriti Bravo - MA para análise, consolidação e divulgação dos 

resultados alcançados. 

 

Art. 8º - Para o cumprimento das disposições 
deste Decreto, caso necessário, deverão ser adotados os procedimentos legais 

com vistas à alteração ou ao cancelamento de instrumentos contratuais. 

 

Parágrafo único. Na hipótese de rescisão ou 
cancelamento de contratos, as comissões deverão submeter à matéria 

previamente à análise das respectivas assessorias jurídicas, que avaliarão os 

efeitos decorrentes, bem como à decisão do titular do órgão ou entidade. 

 

Art. 9º   -  Este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
GABINETE DA PREFEITA DE BURITI BRAVO/MA, EM 19 DE 

JANEIRO DE 2021. 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 
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