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Edição no n°56/2021

Edição 56/2021 Lago Verde - MA, 26/05/2021

EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Lago Verde -
MA. , exclusivamente na forma eletrônica, é
uma publicação da Administração Direta deste
Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Lago
Verde poderão ser consultadas através da
internet, por meio do seguinte endereço:
https://www.lagoverde.ma.gov.br/diario
Para pesquisa por qualquer termo e utilização
de filtros, acesse
https://www.lagoverde.ma.gov.br/diario. As
consultas, pesquisas e download são de acesso
gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Lago Verde - MA
CNPJ: 06.021.174/0001-17, Prefeito Alex Cruz
Almeida
Endereço: Av. Pres. Kennedy, Nº 1002, Centro,
Telefone: (99) 3621 0533 e-mail:
ti@lagoverde.ma.gov.br
Site: https://www.lagoverde.ma.gov.br

Licitação

AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 02/2021 SRP

OBJETO: O Pregoeiro Municipal e Equipe de Apoio da
Prefeitura  Municipal  de  Lago  Verde/MA,  instituída
pela  Portaria  n°  031/2021,  torna  público  para  o
conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO
do PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021, referente ao
Registro  de  preço  para  contratação  de  empresa
especializada para eventual e futuro fornecimento de
medicamentos  para  atender  as  necessidades  da
Secretaria Municipal  de Saúde de Lago Verde/MA,
em  decorrência  de  problemas  no  sistema  do
COMPRASNET, (o sistema COMPRASNET identificou
algumas empresas no chat), sendo assim, prejudicou
o  andamento  do  processo.  Ao  tempo,  que  este
Pregoeiro  aguarda  retorno  do  COMPRASNET para

esclarecer  o  ocorrido,  logo  após,  a  licitação  será
reavisada,  a  data  será  publicada  nos  órgãos
competentes.  Pelo  exposto,  toda  esta  Comissão
composta pelo pregoeiro e equipe de apoio, decidem
pelo  CANCELAMENTO  do  referido  pregão.  Lago
Verde/MA, 26 de maio de 2021.

Fábio Alves da Silva
Pregoeiro Municipal

Código identificador:
54d2840bf16d95e65d600df0824d0d30e7f133f8b86eaf8959d2d64e2cbab28193
00b7c3c07b015bb62c5563b7fe74c97eaa1fa1ab4eed4bbcfd0c9ef73a3b09

Governo

PORTARIA Nº 0107/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR, o afastamento do servidor
RUY  REY  JARDIM  SILVA,  Vigia,  do  exercício  do
cargo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
publicação deste ato, sem prejuízo da remuneração,
como medida cautelar e a fim de que não venha a
influir na apuração das irregularidades que lhe são
atribuídas no processo administrativo disciplinar n°
003/2021 em comento,  de que trata  a  Portaria  nº
102/2021, publicada em 15/04/2021 no Diário Oficial;
e  DETERMINAR  que  o  servidor  ora  afastado
permaneça  à  disposição  da  comissão  disciplinar,
devendo indicar endereço e telefone do local onde
possa  ser  encontrado  no  período  do  afastamento.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Prefeito
Joaquim  Pinto  de  Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito
Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de maio de
2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0110/2021 – GAB/PMLV
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O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento do servidor
IRACEMA VIEIRA  DA  SILVA,  Auxiliar  de  Serviços
Gerais,  Matricula  002250  e  Lotação  na  Unidade
Escolar José Revil, no Pov. Nova Olinda, na  Cidade
de  Lago Verde  -  MA,  do  exercício  do  cargo,  pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação
deste  ato,  sem  prejuízo  da  remuneração,  como
medida cautelar e a fim de que não venha a influir na
apuração das irregularidades que lhe são atribuídas
no processo administrativo disciplinar  n°  007/2021
em comento, de que trata a Portaria nº 102/2021,
publicada  em  15/04/2021  no  Diário  Oficial;  e
DETERMINAR  que  o  servidor  ora  afastado
permaneça  à  disposição  da  comissão  disciplinar,
devendo indicar endereço e telefone do local onde
possa  ser  encontrado  no  período  do  afastamento.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Prefeito
Joaquim  Pinto  de  Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito
Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de maio de
2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0111/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE:  DETERMINAR  o  afastamento  do
servidora,  RAIMUNDA  NONATA  PEREIRA  COSTA
LIMA, Auxiliar de Serviços Gerais, Matricula 0002184
e Lotação Na Unidade Escolar Duque de Caxias, no
pov. Lago Limpo na Cidade de Lago Verde - MA, do
exercício do cargo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar  da  publicação  deste  ato,  sem  prejuízo  da
remuneração, como medida cautelar e a fim de que
não venha a influir na apuração das irregularidades
que  lhe  são  atribuídas  no  processo  administrativo
disciplinar n° 008/2021 em comento, de que trata a
Portaria nº 102/2021,  publicada em 15/04/2021 no
Diário  Oficial;  e  DETERMINAR que o servidor ora
afastado  permaneça  à  disposição  da  comissão
disciplinar, devendo indicar endereço e telefone do
local  onde  possa  ser  encontrado  no  período  do

afastamento.  Publique-se,  registre-se  e  cumpra-se.
Palácio Prefeito Joaquim Pinto de Oliveira, Gabinete
do Prefeito Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de
maio de 2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0112/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento do servidor
EMILSON CARDOSO ARAÚJO,  Vigia,  Matricula  nº
0002620 e Lotação no Farol da Educação, na Cidade
de Lago Verde  -  MA,  do  exercício  do  cargo,  pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação
deste  ato,  sem  prejuízo  da  remuneração,  como
medida cautelar e a fim de que não venha a influir na
apuração das irregularidades que lhe são atribuídas
no processo administrativo disciplinar  n°  009/2021
em comento, de que trata a Portaria nº 102/2021,
publicada  em  15/04/2021  no  Diário  Oficial;  e
DETERMINAR  que  o  servidor  ora  afastado
permaneça  à  disposição  da  comissão  disciplinar,
devendo indicar endereço e telefone do local onde
possa  ser  encontrado  no  período  do  afastamento.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Prefeito
Joaquim  Pinto  de  Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito
Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de maio de
2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0113/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento do servidor
ANTONIA NILCE DE MORAES FERREIRA, Auxiliar
de Serviços Gerais, Matricula nº 0002152 e Lotação
na Unidade Escolar Jardim de Infância Pato Donald,
na   Cidade de  Lago Verde -  MA,  do  exercício  do
cargo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
publicação deste ato, sem prejuízo da remuneração,
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como medida cautelar e a fim de que não venha a
influir na apuração das irregularidades que lhe são
atribuídas no processo administrativo disciplinar n°
010/2021 em comento,  de que trata  a  Portaria  nº
102/2021, publicada em 15/04/2021 no Diário Oficial;
e  DETERMINAR  que  o  servidor  ora  afastado
permaneça  à  disposição  da  comissão  disciplinar,
devendo indicar endereço e telefone do local onde
possa  ser  encontrado  no  período  do  afastamento.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Prefeito
Joaquim  Pinto  de  Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito
Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de maio de
2021. 

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0114/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento do servidor
CLICIA NOGUEIRA DA SILVA, Auxiliar de Serviços
Gerais, Matricula nº 0001898 e Lotação na Unidade
Escolar Rui Barbosa, no Pov. Santa Luzia, na  Cidade
de  Lago Verde  -  MA,  do  exercício  do  cargo,  pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação
deste  ato,  sem  prejuízo  da  remuneração,  como
medida cautelar e a fim de que não venha a influir na
apuração das irregularidades que lhe são atribuídas
no processo administrativo disciplinar  n°  011/2021
em comento, de que trata a Portaria nº 102/2021,
publicada  em  15/04/2021  no  Diário  Oficial;  e
DETERMINAR  que  o  servidor  ora  afastado
permaneça  à  disposição  da  comissão  disciplinar,
devendo indicar endereço e telefone do local onde
possa  ser  encontrado  no  período  do  afastamento.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Prefeito
Joaquim  Pinto  de  Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito
Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de maio de
2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0115/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento do servidor
MESSIAS RIBEIRO, Professor Nível I,  Matricula nº
001668 e Lotação Unidade Escolar Sargento Saraiva,
no pov. Manguari, na Cidade de Lago Verde - MA, do
exercício do cargo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar  da  publicação  deste  ato,  sem  prejuízo  da
remuneração, como medida cautelar e a fim de que
não venha a influir na apuração das irregularidades
que  lhe  são  atribuídas  no  processo  administrativo
disciplinar n° 012/2021 em comento, de que  trata a
Portaria nº 102/2021,  publicada em 15/04/2021 no
Diário  Oficial;  e  DETERMINAR que o servidor ora
afastado  permaneça  à  disposição  da  comissão
disciplinar, devendo indicar endereço e telefone do
local  onde  possa  ser  encontrado  no  período  do
afastamento.  Publique-se,  registre-se  e  cumpra-se.
Palácio Prefeito Joaquim Pinto de Oliveira, Gabinete
do Prefeito Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de
maio de 2021. 

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0116/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento do servidor
GESSE ALVES FRANCO MOTORISTA, Matricula Nº
0001648 e Lotação na Secretaria de Educação, na
Cidade de Lago Verde - MA, do exercício do cargo,
pelo  prazo  de  60  (sessenta)  dias,  a  contar  da
publicação deste ato, sem prejuízo da remuneração,
como medida cautelar e a fim de que não venha a
influir na apuração das irregularidades que lhe são
atribuídas no processo administrativo disciplinar n°
013/2021 em comento,  de que trata  a  Portaria  nº
102/2021, publicada em 15/04/2021 no Diário Oficial;
e  DETERMINAR  que  o  servidor  ora  afastado
permaneça  à  disposição  da  comissão  disciplinar,
devendo indicar endereço e telefone do local onde
possa  ser  encontrado  no  período  do  afastamento.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Prefeito
Joaquim  Pinto  de  Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito
Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de maio de
2021. 

ALEX CRUZ ALMEIDA
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Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0117/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento do servidor
LEANDRO ALMEIDA DA SILVA, Vigia, Matricula Nº
0001894 e  Lotação  no   Cras,  na  Cidade  de  Lago
Verde - MA, do exercício do cargo, pelo prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da publicação deste ato, sem
prejuízo da remuneração, como medida cautelar e a
fim  de  que  não  venha  a  influir  na  apuração  das
irregularidades que lhe são atribuídas no processo
administrativo disciplinar n° 014/2021 em comento,
de que trata a Portaria nº 102/2021, publicada em
15/04/2021 no Diário Oficial; e DETERMINAR que o
servidor  ora  afastado  permaneça  à  disposição  da
comissão  disciplinar,  devendo  indicar  endereço  e
telefone  do  local  onde  possa  ser  encontrado  no
período  do  afastamento.  Publique-se,  registre-se  e
cumpra-se.  Palácio  Prefeito  Joaquim  Pinto  de
Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Lago
Verde - MA, em 26 de maio de 2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0118/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento da servidora
GLEICIANE  LIMA  COSTA,  Auxiliar  de  Serviços
Gerais,  Matricula  000000  e  Lotação  no  Farol  da
Educação,  na  Cidade  de  Lago  Verde  -  MA,  do
exercício do cargo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar  da  publicação  deste  ato,  sem  prejuízo  da
remuneração, como medida cautelar e a fim de que
não venha a influir na apuração das irregularidades
que  lhe  são  atribuídas  no  processo  administrativo
disciplinar n° 015/2021 em comento, de que trata a
Portaria nº 102/2021,  publicada em 15/04/2021 no
Diário  Oficial;  e  DETERMINAR que o servidor ora
afastado  permaneça  à  disposição  da  comissão
disciplinar, devendo indicar endereço e telefone do
local  onde  possa  ser  encontrado  no  período  do

afastamento.  Publique-se,  registre-se  e  cumpra-se.
Palácio Prefeito Joaquim Pinto de Oliveira, Gabinete
do Prefeito Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de
maio de 2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0119/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento do servidor
FRANCIVALDO  DO  ANSCIMENTO  SOUSA,  Vigia,
Matricula  Nº  511/2010  e  Lotação  no  Jardim  de
Infância Pato Donald, na Cidade de Lago Verde - MA,
do exercício do cargo, pelo prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar da publicação deste ato, sem prejuízo
da remuneração, como medida cautelar e a fim de
que  não  venha  a  in f lu i r  na  apuração  das
irregularidades que lhe são atribuídas no processo
administrativo disciplinar n° 016/2021 em comento,
de que  trata a Portaria nº 102/2021, publicada em
15/04/2021 no Diário Oficial; e DETERMINAR que o
servidor  ora  afastado  permaneça  à  disposição  da
comissão  disciplinar,  devendo  indicar  endereço  e
telefone  do  local  onde  possa  ser  encontrado  no
período  do  afastamento.  Publique-se,  registre-se  e
cumpra-se.  Palácio  Prefeito  Joaquim  Pinto  de
Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Lago
Verde - MA, em 26 de maio de 2021. 

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0120/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento do servidor
ADEILTON  SOUSA  SANTOS,  Vigia,  Matricula  Nº
0001665 e Lotação, na Creche Branca de Neve na
Cidade de Lago Verde - MA, do exercício do cargo,
pelo  prazo  de  60  (sessenta)  dias,  a  contar  da
publicação deste ato, sem prejuízo da remuneração,
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como medida cautelar e a fim de que não venha a
influir na apuração das irregularidades que lhe são
atribuídas no processo administrativo disciplinar n°
017/2021 em comento,  de que trata  a  Portaria  nº
102/2021, publicada em 15/04/2021 no Diário Oficial;
e  DETERMINAR  que  o  servidor  ora  afastado
permaneça  à  disposição  da  comissão  disciplinar,
devendo indicar endereço e telefone do local onde
possa  ser  encontrado  no  período  do  afastamento.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Prefeito
Joaquim  Pinto  de  Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito
Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de maio de
2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal

Código identificador:
54d2840bf16d95e65d600df0824d0d30e7f133f8b86eaf8959d2d64e2cbab28193
00b7c3c07b015bb62c5563b7fe74c97eaa1fa1ab4eed4bbcfd0c9ef73a3b09

PORTARIA Nº 0121/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento do servidor
LEANDRO LOURENÇO DE SOUSA, Vigia, matricula
nº  1622 e  Lotação,  na Unidade Escolar  Duque de
Caxias no Pov. Lago Limpo na Cidade de Lago Verde -
MA,  do  exercício  do  cargo,  pelo  prazo  de  60
(sessenta) dias, a contar da publicação deste ato, sem
prejuízo da remuneração, como medida cautelar e a
fim  de  que  não  venha  a  influir  na  apuração  das
irregularidades que lhe são atribuídas no processo
administrativo disciplinar n° 018/2021 em comento,
de que trata a Portaria nº 102/2021, publicada em
15/04/2021 no Diário Oficial; e DETERMINAR que o
servidor  ora  afastado  permaneça  à  disposição  da
comissão  disciplinar,  devendo  indicar  endereço  e
telefone  do  local  onde  possa  ser  encontrado  no
período  do  afastamento.  Publique-se,  registre-se  e
cumpra-se.  Palácio  Prefeito  Joaquim  Pinto  de
Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Lago
Verde - MA, em 26 de maio de 2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal

Código identificador:
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PORTARIA Nº 0122/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em

vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento do servidor
LEANDRO VIEIRA  DA  SILVA,  Vigia,  Matricula  Nº
0000971  e  Lotação,  no  Jardim  de  infância  Pato
Donald na Cidade de Lago Verde - MA, do exercício
do cargo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da  publ icação  deste  ato,  sem  prejuízo  da
remuneração, como medida cautelar e a fim de que
não venha a influir na apuração das irregularidades
que  lhe  são  atribuídas  no  processo  administrativo
disciplinar n° 019/2021 em comento, de que trata a
Portaria nº 102/2021,  publicada em 15/04/2021 no
Diário  Oficial;  e  DETERMINAR que o servidor ora
afastado  permaneça  à  disposição  da  comissão
disciplinar, devendo indicar endereço e telefone do
local  onde  possa  ser  encontrado  no  período  do
afastamento.  Publique-se,  registre-se  e  cumpra-se.
Palácio Prefeito Joaquim Pinto de Oliveira, Gabinete
do Prefeito Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de
maio de 2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0123/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento do servidor
ROMUALDO MALHEIRA DOS SANTOS SILVA, Vigia,
Matricula Nº 0001667 e Lotação, na Unidade Escolar
Boa Vista no Pov. Morada Nova, na Cidade de Lago
Verde - MA, do exercício do cargo, pelo prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da publicação deste ato, sem
prejuízo da remuneração, como medida cautelar e a
fim  de  que  não  venha  a  influir  na  apuração  das
irregularidades que lhe são atribuídas no processo
administrativo disciplinar n° 020/2021 em comento,
de que trata a Portaria nº 102/2021, publicada em
15/04/2021 no Diário Oficial; e DETERMINAR que o
servidor  ora  afastado  permaneça  à  disposição  da
comissão  disciplinar,  devendo  indicar  endereço  e
telefone  do  local  onde  possa  ser  encontrado  no
período  do  afastamento.  Publique-se,  registre-se  e
cumpra-se.  Palácio  Prefeito  Joaquim  Pinto  de
Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Lago
Verde - MA, em 26 de maio de 2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0124/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento da servidora
JOICILENE DE SOUSA BOMFIM, Auxiliar de Serviços
Gerais,  Matricula  Nº  0002374  e  Lotação  na
Secretaria  Municipal  de  Educação,  na   Cidade  de
Lago Verde - MA, do exercício do cargo, pelo prazo
de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste
ato,  sem  prejuízo  da  remuneração,  como  medida
cautelar  e  a  fim  de  que  não  venha  a  influir  na
apuração das irregularidades que lhe são atribuídas
no processo administrativo disciplinar  n°  021/2021
em comento, de que trata a Portaria nº 102/2021,
publicada  em  15/04/2021  no  Diário  Oficial;  e
DETERMINAR  que  o  servidor  ora  afastado
permaneça  à  disposição  da  comissão  disciplinar,
devendo indicar endereço e telefone do local onde
possa  ser  encontrado  no  período  do  afastamento.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Prefeito
Joaquim  Pinto  de  Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito
Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de maio de
2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0125/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento do servidor
JAMES  ARAÚJO  CUNHA,  Vigia,  Matricula  Nº
0002169 e Lotação, na Unidade Integrada Pequeno
Príncipe na Cidade de Lago Verde - MA, do exercício
do cargo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da  publ icação  deste  ato,  sem  prejuízo  da
remuneração, como medida cautelar e a fim de que
não venha a influir na apuração das irregularidades
que  lhe  são  atribuídas  no  processo  administrativo
disciplinar n° 022/2021 em comento, de que trata a
Portaria nº 102/2021,  publicada em 15/04/2021 no
Diário  Oficial;  e  DETERMINAR que o servidor ora

afastado  permaneça  à  disposição  da  comissão
disciplinar, devendo indicar endereço e telefone do
local  onde  possa  ser  encontrado  no  período  do
afastamento.  Publique-se,  registre-se  e  cumpra-se.
Palácio Prefeito Joaquim Pinto de Oliveira, Gabinete
do Prefeito Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de
maio de 2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0126/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento da servidora
MARIA  IOLANDA  DE  PINHO  LEMOS,  Auxiliar  de
Serviços Gerais, Matricula Nº 0002457 e Lotação no
Jardim de Infância Pato Donald, na  Cidade de Lago
Verde - MA, do exercício do cargo, pelo prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da publicação deste ato, sem
prejuízo da remuneração, como medida cautelar e a
fim  de  que  não  venha  a  influir  na  apuração  das
irregularidades que lhe são atribuídas no processo
administrativo disciplinar n° 023/2021 em comento,
de que trata a Portaria nº 102/2021, publicada em
15/04/2021 no Diário Oficial; e DETERMINAR que o
servidor  ora  afastado  permaneça  à  disposição  da
comissão  disciplinar,  devendo  indicar  endereço  e
telefone  do  local  onde  possa  ser  encontrado  no
período  do  afastamento.  Publique-se,  registre-se  e
cumpra-se.  Palácio  Prefeito  Joaquim  Pinto  de
Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Lago
Verde - MA, em 26 de maio de 2021. 

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0128/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
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RESOLVE: DETERMINAR o afastamento do servidor
EDELSON  VITAL  DA  COSTA,  Vigia,  Matricula  Nº
0002267 e Lotação, no Farol da Educação na Cidade
de Lago Verde  -  MA,  do  exercício  do  cargo,  pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação
deste  ato,  sem  prejuízo  da  remuneração,  como
medida cautelar e a fim de que não venha a influir na
apuração das irregularidades que lhe são atribuídas
no processo administrativo disciplinar  n°  025/2021
em comento, de que trata a Portaria nº 102/2021,
publicada  em  15/04/2021  no  Diário  Oficial;  e
DETERMINAR  que  o  servidor  ora  afastado
permaneça  à  disposição  da  comissão  disciplinar,
devendo indicar endereço e telefone do local onde
possa  ser  encontrado  no  período  do  afastamento.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Prefeito
Joaquim  Pinto  de  Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito
Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de maio de
2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0129/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento da servidora
MARIA GRACINETE COELHO, Vigia, Matricula N º
0002319 e Lotação na Creche Branca de Neve, na
 Cidade de Lago Verde - MA, do exercício do cargo,
pelo  prazo  de  60  (sessenta)  dias,  a  contar  da
publicação deste ato, sem prejuízo da remuneração,
como medida cautelar e a fim de que não venha a
influir na apuração das irregularidades que lhe são
atribuídas no processo administrativo disciplinar n°
026/2021 em comento,  de que trata  a  Portaria  nº
102/2021, publicada em 15/04/2021 no Diário Oficial;
e  DETERMINAR  que  o  servidor  ora  afastado
permaneça  à  disposição  da  comissão  disciplinar,
devendo indicar endereço e telefone do local onde
possa  ser  encontrado  no  período  do  afastamento.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Prefeito
Joaquim  Pinto  de  Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito
Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de maio de
2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0130/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento do servidor
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA,  Vigia,  Matricula
Nº 0002151 e Lotação, no Jardim de Infância Pato
Donald na Cidade de Lago Verde - MA, do exercício
do cargo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da  publ icação  deste  ato,  sem  prejuízo  da
remuneração, como medida cautelar e a fim de que
não venha a influir na apuração das irregularidades
que  lhe  são  atribuídas  no  processo  administrativo
disciplinar n° 027/2021 em comento, de que trata a
Portaria nº 102/2021,  publicada em 15/04/2021 no
Diário  Oficial;  e  DETERMINAR que o servidor ora
afastado  permaneça  à  disposição  da  comissão
disciplinar, devendo indicar endereço e telefone do
local  onde  possa  ser  encontrado  no  período  do
afastamento.  Publique-se,  registre-se  e  cumpra-se.
Palácio Prefeito Joaquim Pinto de Oliveira, Gabinete
do Prefeito Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de
maio de 2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0131/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento da servidora
ROSA DA SILVA FELIX, Auxiliar de Serviços Gerais,
Matricula Nº 0001333 e Lotação na Creche Branca
de Neve, na  Cidade de Lago Verde - MA, do exercício
do cargo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da  publ icação  deste  ato,  sem  prejuízo  da
remuneração, como medida cautelar e a fim de que
não venha a influir na apuração das irregularidades
que  lhe  são  atribuídas  no  processo  administrativo
disciplinar n° 028/2021 em comento, de que trata a
Portaria nº 102/2021,  publicada em 15/04/2021 no
Diário  Oficial;  e  DETERMINAR que o servidor ora
afastado  permaneça  à  disposição  da  comissão
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disciplinar, devendo indicar endereço e telefone do
local  onde  possa  ser  encontrado  no  período  do
afastamento.  Publique-se,  registre-se  e  cumpra-se.
Palácio Prefeito Joaquim Pinto de Oliveira, Gabinete
do Prefeito Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de
maio de 2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0132/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento do servidor
MARCOS PABLU SOUSA SILVA, Auxiliar de Serviços
Gerais,  Matricula Nº 000000 e Lotação,  na Escola
José Revil no pov. Nova Olinda na Cidade de Lago
Verde - MA, do exercício do cargo, pelo prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da publicação deste ato, sem
prejuízo da remuneração, como medida cautelar e a
fim  de  que  não  venha  a  influir  na  apuração  das
irregularidades que lhe são atribuídas no processo
administrativo disciplinar n° 029/2021 em comento,
de que trata a Portaria nº 102/2021, publicada em
15/04/2021 no Diário Oficial; e DETERMINAR que o
servidor  ora  afastado  permaneça  à  disposição  da
comissão  disciplinar,  devendo  indicar  endereço  e
telefone  do  local  onde  possa  ser  encontrado  no
período  do  afastamento.  Publique-se,  registre-se  e
cumpra-se.  Palácio  Prefeito  Joaquim  Pinto  de
Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Lago
Verde - MA, em 26 de maio de 2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal

 

Código identificador:
54d2840bf16d95e65d600df0824d0d30e7f133f8b86eaf8959d2d64e2cbab28193
00b7c3c07b015bb62c5563b7fe74c97eaa1fa1ab4eed4bbcfd0c9ef73a3b09

PORTARIA Nº 0133/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento da servidora
MARIA LUZIA SILVA DE PAULO, Auxiliar de Serviços
Gerais, Matricula Nº 0001646 e Lotação na Unidade
Escolar Boa Vista, no Pov. Morava Nova, na  Cidade

de  Lago Verde  -  MA,  do  exercício  do  cargo,  pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação
deste  ato,  sem  prejuízo  da  remuneração,  como
medida cautelar e a fim de que não venha a influir na
apuração das irregularidades que lhe são atribuídas
no processo administrativo disciplinar  n°  030/2021
em comento, de que trata a Portaria nº 102/2021,
publicada  em  15/04/2021  no  Diário  Oficial;  e
DETERMINAR  que  o  servidor  ora  afastado
permaneça  à  disposição  da  comissão  disciplinar,
devendo indicar endereço e telefone do local onde
possa  ser  encontrado  no  período  do  afastamento.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Prefeito
Joaquim  Pinto  de  Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito
Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de maio de
2021. 

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0134/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento da servidora
LEUDIENE DA SILVA, Professora Nível I, Matricula
Nº 000000 e Lotação na Unidade Escolar Santa Rita,
no Pov. Barraca Queimada, na  Cidade de Lago Verde
-  MA,  do  exercício  do  cargo,  pelo  prazo  de  60
(sessenta) dias, a contar da publicação deste ato, sem
prejuízo da remuneração, como medida cautelar e a
fim  de  que  não  venha  a  influir  na  apuração  das
irregularidades que lhe são atribuídas no processo
administrativo disciplinar n° 031/2021 em comento,
de que trata a Portaria nº 102/2021, publicada em
15/04/2021 no Diário Oficial; e DETERMINAR que o
servidor  ora  afastado  permaneça  à  disposição  da
comissão  disciplinar,  devendo  indicar  endereço  e
telefone  do  local  onde  possa  ser  encontrado  no
período  do  afastamento.  Publique-se,  registre-se  e
cumpra-se.  Palácio  Prefeito  Joaquim  Pinto  de
Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Lago
Verde - MA, em 26 de maio de 2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0136/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento da servidora
MEIRIJANE VAZ DA CONCEIÇÃO, Auxiliar Serviços
Gerais, Matricula Nº 0000744 e Lotação na Unidade
Escolar Machado de Assis,  no Pov.  Sapucaia I,  na
 Cidade de Lago Verde - MA, do exercício do cargo,
pelo  prazo  de  60  (sessenta)  dias,  a  contar  da
publicação deste ato, sem prejuízo da remuneração,
como medida cautelar e a fim de que não venha a
influir na apuração das irregularidades que lhe são
atribuídas no processo administrativo disciplinar n°
033/2021 em comento,  de que trata  a  Portaria  nº
102/2021, publicada em 15/04/2021 no Diário Oficial;
e  DETERMINAR  que  o  servidor  ora  afastado
permaneça  à  disposição  da  comissão  disciplinar,
devendo indicar endereço e telefone do local onde
possa  ser  encontrado  no  período  do  afastamento.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Prefeito
Joaquim  Pinto  de  Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito
Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de maio de
2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0137/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento da servidora
ROSEANE  LIRA  COSTA,  Auxiliar  Serviços  Gerais,
Matrícula Nº 0002278 e Lotação na Unidade Escolar
José Henrique da Costa, no Pov. Centro do Dedé, na
 Cidade de Lago Verde - MA, do exercício do cargo,
pelo  prazo  de  60  (sessenta)  dias,  a  contar  da
publicação deste ato, sem prejuízo da remuneração,
como medida cautelar e a fim de que não venha a
influir na apuração das irregularidades que lhe são
atribuídas no processo administrativo disciplinar n°
034/2021 em comento,  de que trata  a  Portaria  nº
102/2021, publicada em 15/04/2021 no Diário Oficial;
e  DETERMINAR  que  o  servidor  ora  afastado
permaneça  à  disposição  da  comissão  disciplinar,
devendo indicar endereço e telefone do local onde
possa  ser  encontrado  no  período  do  afastamento.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Prefeito

Joaquim  Pinto  de  Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito
Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de maio de
2021. 

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0138/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento da servidora
ELIENE  SILVA  DE  SOUSA,  Auxiliar  de  Serviços
Gerais, Matrícula Nº 000800 e Lotação na Unidade
Integrada Balão Magico, na  Cidade de Lago Verde -
MA,  do  exercício  do  cargo,  pelo  prazo  de  60
(sessenta) dias, a contar da publicação deste ato, sem
prejuízo da remuneração, como medida cautelar e a
fim  de  que  não  venha  a  influir  na  apuração  das
irregularidades que lhe são atribuídas no processo
administrativo disciplinar n° 035/2021 em comento,
de que trata a Portaria nº 102/2021, publicada em
15/04/2021 no Diário Oficial; e DETERMINAR que o
servidor  ora  afastado  permaneça  à  disposição  da
comissão  disciplinar,  devendo  indicar  endereço  e
telefone  do  local  onde  possa  ser  encontrado  no
período  do  afastamento.  Publique-se,  registre-se  e
cumpra-se.  Palácio  Prefeito  Joaquim  Pinto  de
Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Lago
Verde - MA, em 26 de maio de 2021. 

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0139/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento da servidora
MARIA DO ROSÁRIO EVARISTO MENDES, Auxiliar
de Serviços Gerais, Matrícula Nº 0002456 e Lotação
no Farol da Educação, na  Cidade de Lago Verde -
MA,  do  exercício  do  cargo,  pelo  prazo  de  60
(sessenta) dias, a contar da publicação deste ato, sem
prejuízo da remuneração, como medida cautelar e a
fim  de  que  não  venha  a  influir  na  apuração  das
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irregularidades que lhe são atribuídas no processo
administrativo disciplinar n° 036/2021 em comento,
de que trata a Portaria nº 102/2021, publicada em
15/04/2021 no Diário Oficial; e DETERMINAR que o
servidor  ora  afastado  permaneça  à  disposição  da
comissão  disciplinar,  devendo  indicar  endereço  e
telefone  do  local  onde  possa  ser  encontrado  no
período  do  afastamento.  Publique-se,  registre-se  e
cumpra-se.  Palácio  Prefeito  Joaquim  Pinto  de
Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Lago
Verde - MA, em 26 de maio de 2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 0140/2021 – GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista  o  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,
RESOLVE: DETERMINAR o afastamento do servidor
JOSÉ ROBERTO SOUSA SILVA, Vigia, Matrícula Nº
0002369 e Lotação, no Unidade Escolar São José, no
Pov. Piquizeiro, na Cidade de Lago Verde - MA, do
exercício do cargo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar  da  publicação  deste  ato,  sem  prejuízo  da
remuneração, como medida cautelar e a fim de que
não venha a influir na apuração das irregularidades
que  lhe  são  atribuídas  no  processo  administrativo
disciplinar n° 037/2021 em comento, de que trata a
Portaria nº 102/2021,  publicada em 15/04/2021 no
Diário  Oficial;  e  DETERMINAR que o servidor ora
afastado  permaneça  à  disposição  da  comissão
disciplinar, devendo indicar endereço e telefone do
local  onde  possa  ser  encontrado  no  período  do
afastamento.  Publique-se,  registre-se  e  cumpra-se.
Palácio Prefeito Joaquim Pinto de Oliveira, Gabinete
do Prefeito Municipal de Lago Verde - MA, em 26 de
maio de 2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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