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Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MA

PORTARIA  Nº 505 DE 09 DE JUNHO DE  2022.

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO DO MARANHÃO, no uso das suas atribuições legais,

R E S O L V E

DESIGNAR CHRISTIAN ROBERTO DE SOUZA MORAIS, 
Assistente de Trânsito, ID nº 832580-0, para responder, interinamen-
te, pelo expediente da 7ª CIRETRAN de Pedreiras/MA, durante o 
afastamento do seu titular, devendo ser considerado a partir de 08 de 
junho de 2022 até posterior deliberação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE ECUMPRA-SE.

São Luís, 09 de junho de 2022.

HEWERTON CARLOS RODRIGUES PEREIRA
Diretor Geral do DETRAN-MA

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

Corregedoria do Sistema Penitenciário – CORSIP/SEAP

PORTARIA Nº 722/2022 – CORSIP/SEAP
          
O CORREGEDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE AD-
MINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições 
legais e com fulcro no art. 15, inciso II, do Decreto n° 33.332, de 13 
de setembro de 2017,
                  
                 RESOLVE:
             

Art. 1º. Nos termos do art. 237, parágrafo único, da Lei n° 
6.107/94, prorrogar por mais 60 (trinta) dias o prazo para conclusão 
dos trabalhos da Comissão em razão da necessidade da prática de atos 
processuais para prosseguimento do feito, tais como oitivas de teste-
munhas, coletas de provas, dentre outros, os trabalhos do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 004/2022-CORSIP/SEAP, designada 
pela Portaria nº 086/2022-CORSIP/SEAP, publicada no D.O.E. no 
dia 11.04.2022.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CORREGEDORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, EM SÃO 
LUÍS, 10 DE JUNHO DE 2022.

WASHINGTON DE JESUS CABRAL COSTA
Corregedor do Sistema Penitenciário

PORTARIA N° 723/2022 – CORSIP/SEAP

O CORREGEDOR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, no uso de 
suas atribuições legais e com fulcro no art. 235, inciso III, da Lei n°. 
6.107, de 27 de julho de 1994, art. 3º, XV do Decreto n° 33.332, de 
13 de setembro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar NAYARA DE JESUS FERRO DE 
ARAUJO, Inspetora de Policia Penal, matrícula n° 860874-2, 
ELLEN JOSY ARAÚJO DA SILVA COELHO, Inspetora de 
Policia Penal, matrícula n° 121892-1 e NUBIA CILENE PINTO 
TRINDADE, Inspetora de Policia Penal, matrícula n° 862626-3, 

para, sob a presidência da primeira, constituir a Comissão da Sin-
dicância Administrativa Disciplinar n° 580/2022 – CORSIP/SEAP, 
visando apurar responsabilidade funcional atribuída ao servidor R. 
M. S., Especialista Penitenciário em Direito, matrícula nº 822182-3, 
por supostamente ter elaborado e emitido instrução técnica que corro-
borou na soltura indevida do interno EDIVAN CARLOS MENEZES 
BATISTA, conforme Memorando nº 488/2020–GAB/SASPE/SEAP 
e documentos anexos.

Art. 2º - Apurar, também, os fatos conexos que emergirem 
no decorrer das apurações.

Art. 3º - Determinar, ainda, o prazo de 30 (trinta) dias para 
a conclusão dos trabalhos.

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE. 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA, EM SÃO LUÍS, 10 DE JUNHO DE 2022.

WASHINGTON DE JESUS CABRAL COSTA 
Corregedor do Sistema Penitenciário

SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS 
E PARTICIPAÇÃO POPULAR

PORTARIACONJUNTANº 01–SEDIHPOP/SEMA

SÃO LUIS,13DEJUNHODE2022.

Disciplina o procedimento administrativo 
para identificação da necessidade de re-
alização de consulta livre,prévia e infor-
mada para a expedição de licenças am-
bientais e outras que possam afetar povos 
e comunidades tradicionais.

Considerando o conteúdo da Convenção nº 169 da Orga-
nização Internacional doTrabalho (OIT), que prevê a necessidade de 
realização de consulta livre, prévia e informada nos casos de medidas 
que resultemem impactos a povos ecomunidades tradicionais;

Considerando o Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007 
que dispõe sobre aPolítica Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais,que objetiva promover o de-
senvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais;

Considerando a Portaria SEMA nº 76/2019, que dispõe 
sobre a participação prévia de Populações Tradicionais e de outros 
Órgãos afins, no âmbito do processo de Licenciamento Ambiental 
estadual;

Considerando o Decreto Estadual n. 36.889, de 
27/07/2021,que estabelece diretrizes para a emissão de licenças e au-
torizações ambientais e para a inscrição deimóveis no Cadastro Am-
biental Rural (CAR),edáoutras providências;

Considerando o teor do acordo judicial homologado no âmbi-
to do Processonº0856157-69.2021.8.10.0001 da Vara de Interesses Di-
fusose Coletivos do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão acerca 
do direito à consulta livre, prévia e informada dosPovos eComunidades 
Tradicionais durante os processos de licenciamento ambiental;

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DOS DIREITOSHU-
MANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR E A SECRETÁRIADE 
ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, no 
uso das atribuições legais,
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RESOLVEM:

Art.1º.Apresente Portaria Conjunta estabelece fluxos para subsidiara 
análise dos casos em que a expedição de licenças ambientais deverá 
ser submetida à consulta livre, prévia e informada de povos e comu-
nidades tradicionais diretamente afetadas,nos termos da Convenção 
nº169 da Organização Internacional doTrabalho,promulgada através-
do Decreto nº5.051, de 19 de abril de 2004.

Art. 2º. Os processos administrativos para certificação da presença 
de povos e comunidades tradicionais na área de influência do em-
preendimento licenciado serão autuados através derequerimento da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais- SEMA 
direcionado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participa-
ção Popular–SEDIHPOP,devendo constar nos autos,obrigatoriamen-
te, asseguintes peças técnicas em formato digital por meio de canal 
institucional específico para tal finalidade:

I – Documentos do empreendedor (RG, CPF e comprovante de en-
dereço)
II– Shapefile do imóvel
III–Planta e omemorial descritivo do imóvel;
IV–Documentação utilizada pelo requerente da licença ambiental 
para comprovação de exercício da posse epropriedade do imóvel;
V– Recibo de inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR.
VI– Certidão de usoe ocupação dosolo

Parágrafo único. Ausente qualquer dos documentos elenca dos neste 
artigo, a SEDIHPOP noticiará o fato à SEMA, que promoverá a jun-
tada da documentação faltante no prazo de 05(cinco) dias.

Art.3º.Após o recebimento do requerimento contendo os documentos 
elencados no art.2º,a SEDIHPOP procederá com a consulta ao Cadas-
tro Estadual de Povos e ComunidadesTradicionais – CECT.

Parágrafo Único - Caberá à SEDIHPOP a expedição de resposta à 
SEMA, no prazo de 05(cinco)dias,acercada necessidade,ou não, de-
realização da consulta livre,prévia e informada dos povos afetados, 
mediante a verificação da existência de povos e comunidade tradi-
cional,cadastrada no CECT,na área de influência do licenciamento 
ambiental pretendido.

Art. 4º. Ausente previsão no Cadastro Estadual de Povos e Comu-
nidades Tradicionais –CECT que confirme a existência de povos e 
comunidades tradicionais na área de influênciado licenciamento am-
biental pretendido, será encaminhada certidão para a SEMA com ain-
formação de que não foram identificados, até aquele momento, povos 
e comunidades tradicionais na área de influência do empreendimento.

§1º. Após o recebimento da certidão negativa ou ultrapassado o prazo 
previsto no parágrafo único do artigo 3° sem a manifestação da SE-
DIHPOP, a SEMA procederá o trâmite regulardo licenciamento am-
biental pretendido sem a necessidade de aplicação dos procedimentos 
da Portaria SEMAnº76/2019.

§2º. A expedição da certidão mencionadano caput não exclui a possi-
bilidade de que, durante o processode licenciamento ambiental, povo 
ou comunidade tradicional eventualmente existente na área de influ-
ência do empreendimento manifeste a sua existência e solicite sua 
inclusão no CECT, com todos os direitos decorrentes da inclusão no-
cadastro,inclusive a necessidade de realização de consulta livre,pré-
via e informada.

Art. 5º. Caso seja verificada a existência de povo ou comunidade tra-
dicional cadastrada naárea de influência do licenciamento ambien-
tal pretendido, seja por meio da manifestação dealgum dos órgãos 
consultados ou da própria comunidade, a SEMA será comunicada 
danecessidade de realização de consultal ivre,prévia e informadadas 
comunidades impactadas antes da expedição de licença ambiental.

§ 1º. Os procedimentos de consulta livre, prévia e informada se-
guirão, sempre que possível,os protocolos autônomos comunitários 
existentes como instrumento jurídico válido à realização do direito à 
consulta livre, prévia e informada.

§2ºOs demais casos de realização da consulta livre,prévia e informa-
da seguirão o procedimento estabelecido pela Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Recursos Naturais através da Portaria SEMA 
nº76/2019.

§ 3º Nos procedimentos de consulta livre, prévia e informada, os povos 
e comunidades tradicionais e suas organizações representativas de-
verão ser comunicados e informados sobre os detalhes das medidas 
a serem implementadas,com linguagem acessível de acordo com as 
suas especificidades.

Art. 6º. A SEDIHPOP providenciará a elaboração e atualização, no 
mínimo trimestral, do Cadastro Estadual de Povos e Comunidades 
Tradicionais – CECT a fim de certificar a existência de comunida-
des tradicionais na área de influência do licenciamento ambiental,-
mediante a expedição de ofícios aos órgãos listados no § 1º para que 
se manifestem quanto à existência de comunidades tradicionais,no 
prazo de 10(dez)dias.

§ 1º Para o procedimento previsto no caput deste artigo, serão con-
sultados:
I–A Secretaria de Estado Extraordinária de Igualdade Racial–SEIR;
II–A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar–SAF;
III–O Instituto de Colonização e Terras do Maranhão–ITERMA;
IV– O Instituto Maranhense de Estudos Socio econômicos e Carto-
gráficos–IMESC;
V – A Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na 
Cidade – COECV
VI–Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária–INCRA
VII–Fundação Cultural Palmares;
VIII–Fundação Nacional do Índio -FUNAI.

§ 2º Os ofícios de que trata o caput deste artigo deverão ser expedidos 
em até 5 (cinco) dias úteis após a publicação desta Portaria Conjun-
ta,por via física ou digital,através de endereços eletrônicos que serão 
informados pelos próprios órgãos listados no § 1º, cujo recebimento 
será confirmado, mesmo sem manifestação, 48 (quarenta e oito) horas 
após oenvio.

§ 3º A consulta prevista neste artigo não exclui a possibilidade de ma-
nifestação direta de povos e comunidades tradicionais que,tomando 
conhecimento de processo para licenciamento ambiental que possa 
impactá-las,compareçam espontaneamente à SEDIHPOP, para requerer 
inclusão no CECT,ou à SEMA, paradefenderseusinteresses.

Art.7º.Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

SECRETÁRIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E 
PARTICIPAÇÃO POPULAR E A SECRETÁRIA DE ESTADODE 
MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS,EM SÃO LUÍS/

MA,13DE JUNHO DE2022.

AMANDACRISTINADEAQUINOCOSTA
Secretáriade Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular.

RAYSAQUEIROZMACIELRODRIGUES
Secretáriade Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais


