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R E S O L V E:

Art. 1° - Determinar que nas Delegacias Especiais e Distritais
de Polícia Civil da Capital, sem prejuízo das atividades regulares de
Polícia Judiciária e apuração das infrações penais funcionará, nos dias
úteis, feriados e finais de semana, Plantão de Permanência, exclusiva-
mente destinado ao registro de ocorrências policiais e atendimentos
preliminares, em suas respectivas áreas de atuação.

§ 1° - O(A) delegado(a) titular da respectiva Delegacia elabora-
rá escala do plantão composta por policiais da própria Unidade Polici-
al, encaminhando cópia à SPCC, para controle e divulgação.

§ 2° - Havendo necessidade de lavratura de algum procedimen-
to policial, os policiais plantonistas farão o deslocamento e/ou condu-
ção ao Plantão Central de sua circunscrição para apresentação ao dele-
gado plantonista.

§ 3° - A SPCC disponibilizará aos policiais plantonistas viatu-
ra e demais meios necessários para a execução dos serviços previstos
neste artigo.

Art. 2° - O controle e a supervisão dos Plantões de Permanên-
cias das Delegacias Especiais e Distritais da Polícia Civil, de segunda a
sexta-feira, ficará sob a responsabilidade da SPCC, e, aos finais de
semana, sob a responsabilidade dos CIDS’s.

Art. 3° - Determinar a imediata aplicação dos dispositivos
desta Instrução Normativa pelas Delegacias referidas e subordinadas à
Superintendência de Polícia Civil da Capital.

GABINETE DO DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CI-
VIL, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO
DE DOIS MIL E NOVE.

PUBLIQUE-SE.

NORDMAN RIBEIRO
Delegado Geral

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03, DE 02 DE OUTUBRO DE 2009

Disciplina a instauração de procedimen-
tos policiais por porte ou tráfico de
drogas ilícitas, na Região Metropolita-
na de São Luís, para determinar a com-
petência das unidades policiais civis,
em observância aos princípios
norteadores da administração pública.

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso das suas atribuições constitucionais e em
observância ao art. 8°, incisos IV e XVIII da Lei n° 8.508, de 27 de
novembro de 2006,

R E S O L V E:

Estabelecer a presente Instrução Normativa para determinar a
competência na instauração de procedimentos policiais por porte ou
tráfico de drogas ilícitas, a ser observada em todas as unidades policiais
civis da Região Metropolitana de São Luís, conforme adiante se segue:

Art. 1° - Os procedimentos policiais de porte ou tráfico de
drogas ilícitas, em dias úteis, em horário normal de expediente – das
08:00 às 18:00 horas – são de competência dos distritos policiais e das
delegacias especiais, em suas respectivas circunscrições, onde devem
ser concluídos normalmente.

Parágrafo Único – Após a conclusão, serão encaminhadas in-
formações detalhadas com qualificação dos autuados, quantidade apre-
endida e demais dados, ao Departamento de Narcóticos – DENARC,
da Superintendência Estadual de Investigação Criminal – SEIC, para
cadastramento e registro estatístico.

Art. 2° - Nos dias úteis, após o horário normal de expediente,
e em feriados e finais de semana, os procedimentos serão instaurados
nos Plantões Centrais da Beira-Mar, Cohatrac, Cidade Operária e Vila
Embratel, em suas respectivas circunscrições e, em seguida, encami-
nhados para conclusão aos respectivos distritos e delegacias especiais.

Parágrafo Único – Os procedimentos com apreensão de drogas
acima de um quilo serão encaminhados para o Departamento de Narcó-
ticos – DENARC, da Superintendência Estadual de Investigação Cri-
minal – SEIC, para conclusão.

Art. 3° - Nos dias úteis, em horário normal de expediente,
quando a apreensão superar um quilo de droga ilícita, a competência
para instauração do procedimento será do Departamento de Narcóti-
cos – DENARC, da Superintendência Estadual de Investigação Crimi-
nal – SEIC, onde será concluído normalmente.

Art. 4° - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de
sua publicação.

GABINETE DO DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CI-
VIL, AOS DOIS  DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE
DOIS MIL E NOVE.

NORDMAN RIBEIRO
Delegado Geral

SECRETARIA   DE   ESTADO   DO  TRABALHO   E  DA
ECONOMIA    SOLIDÁRIA

PORTARIA  Nº 138/2009  DE  23  DE  SETEMBRO  DE  2009.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO E DA
ECONOMIA SOLIDÁRIA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar nos termos do Art. 82, da Lei nº 6.107/94 de 27
de julho de 1.994, redação da Lei nº 8.795 de 12/05/2008, regulamenta-
da pelo Decreto nº 24.115 de 27 de maio de 2008, a Gratificação por
Trabalho Técnico ou Científico,  da servidora GISELE DOS PASSOS
AMARAL, Matrícula 1874387, Assessor Sênior, Símbolo DAS-1,
desta Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária,   de R$
550,00 (quinhentos e cinqüenta reais) para 768,00 (setecentos e ses-
senta e oito reais), a partir de 01/10/2009.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

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

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECO-
NOMIA, EM SÃO LUÍS, 23 DE SETEMBRO DE 2009.

JOSÉ ANTONIO BARROS HELUY
Secretário de Estado do Trabalho e da Economia Solidária


