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EXPEDIENTE

     O Diário Oficial do Município de Cidelândia, 

veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma 

publicação da entidade da Administração Direta deste 

Município, sendo referida entidade inteiramente 

responsável pelo conteúdo aqui publicado.

 

ACERVO

     As edições do Diário Oficial Eletrônico de 

Cidelândia poderão ser consultadas através da 

internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: 

cidelandia.ma.gov.br. 

 

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de 

filtros, acesse: 

cidelandia.ma.gov.br/transparencia/diario

     As Consultas e pesquisas são de acesso gratuito e 

independente de qualquer cadastro.

 

ENTIDADE

Prefeitura Municipal de Cidelândia 

CNPJ 01.610.134/0001-97

Av. Senador La Roque, s/n 

Telefone: (99)3535-0426

Site: cidelandia.ma.gov.br

Diário: cidelandia.ma.gov.br/transparencia/diario
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Despacho de Ratificação, referente ao Processo Administrativo de nº 
016/2020. Afigurando-me que o procedimento de contratação 
epigrafado encontra-se regular e legalmente desenvolvido e estando 
ainda presente o interesse público na contratação que deu ensejo à 
instauração do processo, retifico a decisão exarada nos autos, com o 
parecer da douta procuradoria desta Prefeitura Municipal. Portanto, 
efetive-se a contratação, por dispensa de licitação, segundo o disposto 
acima. Sigam-se seus ulteriores termos. Cidelândia (MA), 11 de março 
de 2020.Augusto Alves Teixeira Junior - Ordenador de Despesas

 

 
LEI MUNICIPAL Nº 277 /2020, DE 06 DE MARÇO DE 2020.

CRIA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO 
DE CIDELÂNDIA-MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA, ESTADO 

DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
 

Art. 1° - Fica criada a Junta de Serviço Militar do 
Município de Cidelândia-MA, em cumprimento ao determinado na Lei 
nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, retificada pela Lei nº 4.754 de
agosto de 1965, regulamentada pelo Decreto nº 57.654 de 20 de 
janeiro de 1966, com a finalidade de proceder ao alistamento dos 
jovens cidelandenses, no ano que completarem 18 (dezoito) anos. 

§ 1º. As despesas decorrentes com a execução da 
presente Lei correrão por conta do orçamento vigente.

§ 2º. Preside a Junta de Serviço Militar o Prefeito 
Municipal. 

§ 3º. A Junta de Serviço Militar é dirigida por um 
Secretário. 

Art. 2º. Ao Presidente da Junta de Serviço Militar 
compete: 

I – prestar juramento perante a bandeira nacional e 
assinar o termo de posse ao assumir a presidência; 

II – presidir as solenidades de entrega do certificado 
de dispensa de incorporação; 

III – designar o titular da Secretaria da Junta de 
Serviço Militar; 

Art. 4º. Preferencialmente a Junta de Serviço Militar 
deve funcionar no mesmo horário determinado para o expediente das 
demais repartições públicas do Governo Municipal. 

Parágrafo único. É imprescindível que a Junta de 
Serviço Militar não interrompa suas atividades dentro do pra
período de alistamento. 
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Processo Administrativo de nº 
me que o procedimento de contratação 

se regular e legalmente desenvolvido e estando 
ainda presente o interesse público na contratação que deu ensejo à 
instauração do processo, retifico a decisão exarada nos autos, com o 

ecer da douta procuradoria desta Prefeitura Municipal. Portanto, 
se a contratação, por dispensa de licitação, segundo o disposto 

Cidelândia (MA), 11 de março 
de Despesas. 

/2020, DE 06 DE MARÇO DE 2020. 

CRIA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO 
MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA, ESTADO 
, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 

Fica criada a Junta de Serviço Militar do 
MA, em cumprimento ao determinado na Lei 

nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, retificada pela Lei nº 4.754 de 18 de 
agosto de 1965, regulamentada pelo Decreto nº 57.654 de 20 de 
janeiro de 1966, com a finalidade de proceder ao alistamento dos 
jovens cidelandenses, no ano que completarem 18 (dezoito) anos.  

As despesas decorrentes com a execução da 
Lei correrão por conta do orçamento vigente. 

Preside a Junta de Serviço Militar o Prefeito 

A Junta de Serviço Militar é dirigida por um 

Ao Presidente da Junta de Serviço Militar 

perante a bandeira nacional e 

presidir as solenidades de entrega do certificado 

designar o titular da Secretaria da Junta de 

nte a Junta de Serviço Militar 
deve funcionar no mesmo horário determinado para o expediente das 

É imprescindível que a Junta de 
Serviço Militar não interrompa suas atividades dentro do prazo do 

Art. 5º. São atribuições inerentes a função do 
Secretário da JSM:  

I - cooperar no preparo e execução da mobilização 
de pessoal, de acordo com as normas baixadas pela Região Militar; 

II - efetuar o alistamento militar dos bra
procedendo de acordo com as normas vigentes; 

III - informar ao cidadão alistado sobre as 
providências a serem tomadas quando de sua mudança de domicílio; 

IV - providenciar a atualização dos dados cadastrais 
do cidadão, relativas à mudança de do
Militar, Sermil, na internet;  

V - orientar os brasileiros que não possuam registro 
civil a comparecerem a um cartório de registro civil a fim de possibilitar 
o seu alistamento;  

VI - realizar o carregamento dos arquivos de 
alistamento no portal do Sermil, na internet; 

VII - gerar o relatório contendo as datas e números 
dos arquivos de alistamento carregados no portal do Sermil, na 
internet;  

VIII - realizar as consultas de cidadão no portal do 
Sermil, sempre que julgar necess

IX - providenciar a retificação dos dados cadastrais 
dos alistados, reservistas, dispensados e isentos do serviço militar no 
portal do Sermil;  

X - validar os dados cadastrais dos cidadãos que 
realizarem o pré-alistamento pela internet, conferindo
documentação apresentada;  

XI - restituir, aos interessados, os documentos 
apresentados para fins de alistamento militar, depois de extraídos os 
dados necessários;  

XII - providenciar a averbação dos dados de 
exercícios de apresentação da reserva n

XIII - fornecer os documentos militares requeridos, 
após o pagamento da taxa e/ou da multa correspondente ou da 
comprovação de isenção da(s) mesma(s) por meio de ficha 
socioeconômica;  

XIV - fazer a entrega dos certificados militares 
mediante recibo passado nos respectivos relatórios; 

XV - organizar os processos de retificação de dados 
cadastrais, arrimo de família, notoriamente incapaz, adiamento de 
incorporação, preferência de força armada, transferência de força 
armada, reabilitação, 2ª via de certificado de reservista, serviço 
alternativo, anulação de eximição e reciprocidade do serviço militar, 
encaminhando-os à CSM através da Del SM; 

XVI - reavaliar o certificado de alistamento militar;
Art. 6º. Fica criado, no quadro de pessoal 

Executivo, para dar suporte operacional a Junta de Serviço Militar, a 
função gratificada, parte integrante desta lei, vinculada ao Gabinete do 
Prefeito. 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrá

Cidelândia

Fernando Augusto Coelho Teixeira 
Prefeito Municipal
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São atribuições inerentes a função do 

cooperar no preparo e execução da mobilização 
de pessoal, de acordo com as normas baixadas pela Região Militar;  

efetuar o alistamento militar dos brasileiros, 
procedendo de acordo com as normas vigentes;  

informar ao cidadão alistado sobre as 
providências a serem tomadas quando de sua mudança de domicílio;  

providenciar a atualização dos dados cadastrais 
do cidadão, relativas à mudança de domicílio, no portal do Serviço 

orientar os brasileiros que não possuam registro 
civil a comparecerem a um cartório de registro civil a fim de possibilitar 

realizar o carregamento dos arquivos de 
istamento no portal do Sermil, na internet;  

gerar o relatório contendo as datas e números 
dos arquivos de alistamento carregados no portal do Sermil, na 

realizar as consultas de cidadão no portal do 
Sermil, sempre que julgar necessário;  

providenciar a retificação dos dados cadastrais 
dos alistados, reservistas, dispensados e isentos do serviço militar no 

validar os dados cadastrais dos cidadãos que 
alistamento pela internet, conferindo-os com a 

restituir, aos interessados, os documentos 
apresentados para fins de alistamento militar, depois de extraídos os 

providenciar a averbação dos dados de 
exercícios de apresentação da reserva no portal do Sermil;  

fornecer os documentos militares requeridos, 
após o pagamento da taxa e/ou da multa correspondente ou da 
comprovação de isenção da(s) mesma(s) por meio de ficha 

fazer a entrega dos certificados militares 
ediante recibo passado nos respectivos relatórios;  

organizar os processos de retificação de dados 
cadastrais, arrimo de família, notoriamente incapaz, adiamento de 
incorporação, preferência de força armada, transferência de força 

, 2ª via de certificado de reservista, serviço 
alternativo, anulação de eximição e reciprocidade do serviço militar, 

os à CSM através da Del SM;  
reavaliar o certificado de alistamento militar; 

Fica criado, no quadro de pessoal do Poder 
Executivo, para dar suporte operacional a Junta de Serviço Militar, a 
função gratificada, parte integrante desta lei, vinculada ao Gabinete do 

Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Cidelândia-MA – MA, 06 de Março de 2020.  

 
Fernando Augusto Coelho Teixeira  

Prefeito Municipal 
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Termo Aditivo de n.º 002/2020 do Contrato de nº 055/2019
entre as Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA e a 
Empresa:PATRIA EMPREENDIIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES
Espécie: Aditivo de Prorrogação de Prazo de Contrato, 
Contratação de pessoa jurídica especializada em pavimentação em vias 
urbanas do município de cidelândia (pavimentação em piso de concreto 
pré moldado intertravado)com4.095,00 m

2
 de extensãonas Ruas do 

Sossego, Rua 01, 02, 03 e 04, e ainda o encabeçamento das ruas na 
Sede deste Município, em conformidade com a Tomada de Preços de nº 
004/2019 e seus anexos. Do prazo prorrogado: até 29/0
da Assinatura:27 de fevereiro de 2020. Base Legal: Art. 57 §1º Inciso II 
da Lei 8.66l6/93 e da Cláusula Quinta do Contrato Original. 
Alves Teixeira Junior – Ordenador de Despesa. 
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Termo Aditivo de n.º 002/2020 do Contrato de nº 055/2019, firmado 
: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA e a 

PATRIA EMPREENDIIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES, 
Aditivo de Prorrogação de Prazo de Contrato, Objeto: 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº. 003/2020 

Cidelândia – MA 30 de dezembro de 2020.

SÚMULA: ALTERA O LOCAL E A HORA DA REALIZAÇÃO 

DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES, 

PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE 

CIDELÂDIA - MA.  

WEYKLEN COELHO TEIXEIRA, Presidente da Câmara municipal 

de Cidelândia, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei:  

Considerando os transtornos causados pela reforma do prédio 

da Câmara, devido às chuvas que culminaram na ocorrência de 

vários vazamentos, sobretudo para os setores de área 

legislativa responsáveis pela organização da sessão 

preparatória de abertura da sessão legislativa anual e do 

plenário;  

Considerando a necessidade de prevenir danos aos 

Vereadores, Funcionários e frequentadores da Câmara

Municipal de Cidelândia no dia da Sessão Solene de posse por 

conta da pandemia do corona vírus (COVID – 19). 

Considerando a não existência de tramitação de matérias em 

caráter de urgência;  

Considerando que os projetos que tramitam na Câmara 

seguem a tramitação normal;  

Considerando que as sessões da Câmara devem ser realizadas 

no recinto destinado ao seu funcionamento, considerando

sem validade as que se realizem em outro lugar, salvo as 

solenes, devidamente referendada pelo plenário, art. 75 

Paragrafo 2º do Regimento Interno desta casa;  
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