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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAíBA

DECRETO Nº 112, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

DECRETO  Nº  112,  DE  19  DE  DEZEMBRO  DE  2018.
“Dispõe  sobre  o  recesso  de  final  de  ano,  e  dá  outras
providências.”  O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  ALTO
PARNAÍBA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais  que  lhe  confere  a  Lei  Orgânica  Municipal ,
CONSIDERANDO a necessidade e interesse da administração
pública em adequar seus serviços e o fato de que se aproximam
as festas de final de ano, período em que os órgãos públicos
entram em recesso; CONSIDERANDO que parte dos órgãos
que  compõe  essa  administração  pública,  ainda  estarão
exercendo suas funções até o dia 21 de dezembro do corrente
ano,  podendo  inclusive  se  estender  além  desta  data;
DECRETA: Art. 1º Fica estabelecido recesso no funcionamento
da Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba e demais órgãos do
Poder Público Municipal,  no período de 22 de dezembro de
2018 à  06 de janeiro  de 2019,  período no qual  poderá ser
definido o sistema de revezamento de servidores por órgãos da
Administração  Pública  Municipal  para  cumprir  obrigações
essenciais assumidas pela Municipalidade. Art. 2º Ficam, nas
datas  do  artigo  anterior,  mantidas  inalteradas  as  atividades
vinculadas aos serviços de limpeza pública, iluminação pública,
segurança, serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU
e  atendimentos  de  urgência  e  emergência  no  Hospital
Municipal. Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação,  com  efeitos  retroativos  a  data  da  assinatura,
ficando revogadas as disposições em contrário. Dê-se ciência,
registre-se e publique-se na imprensa oficial e sítio deste poder
executivo (altoparnaiba.ma.gov.br), para que surta seus efeitos
legais.  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO
PARNAÍBA,  ESTADO DO MARANHÃO,  AOS DEZENOVE
DIAS  DO  MÊS  DE  DEZEMBRO  DE  2018.RUBENS
SUSSUMU  OGASAWARA  -  Prefeito  Municipal.

Publicado por: ROMULLO BATISTA BIAH
Código identificador: 6f6aab9efbc3c192c286fac272326131

PORTARIA Nº 159, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018

PORTARIA Nº 159, de 17 de dezembro de 2018.  Dispõe
sobre a  exoneração de Agente Comunitário de Saúde do
Município  de  Alto  Parnaíba/MA.  O Prefeito  Municipal  de
ALTO  PARNAÍBA,  Estado  do  Maranhão,  no  uso  de  suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
e com fulcro na alteração da estrutura administrativa exposta
na Lei Municipal nº 031/2017, RESOLVE: Art. 1º - A pedido,
exonerar vanisse dos reis barros, portadora do RG nº 762.233
SSP/MA,  inscrita  no  CPF  nº  271.081.121-91,  do  cargo  de
AGENTE COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE,  devendo  assim  ser
considerado a partir desta data. Art.2º Esta portaria entrará
em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à
data da assinatura, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se,  registre-se  e  cumpre-se.  GABINETE  DO
PREFEITO  DE  ALTO  PARNAÍBA,  ESTADO  DO
MARANHÃO,  AOS  DEZESSETE  DIAS  DO  MÊS  DE
DEZEMBRO  DO  ANO  DE  2018.  RUBENS  SUSSUMU
OGASAWARA -Prefeito Municipal.

Publicado por: ROMULLO BATISTA BIAH
Código identificador: 82c0618d8c3f02eefc84e142258d4067

EMENDA Nº 01 DE 2018 À LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA – MA.

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA –
MA. Texto atualizado até a Emenda à Lei Orgânica do
Município n° 001/2018 revisão geral prevista no Art. 1º do
Ato  das  Disposições  Transitórias  da  Lei  Orgânica
aprovada  e  publicada  no  Diário  Oficial  do  Estado  do
Maranhão em __ de _________ de 201__. (edição consolidada
e  revisada  em  30  de  agosto  de  2018).  ESTADO  DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   
EMENDA  Nº  01  DE  2018  À  LEI  ORGÂNICA  DO
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA – MA.    Prevê a revisão
e  atualização  da  Lei  Orgânica  do  Município  de  Alto
Parnaíba  -  MA  e  sua  adequação  às  Emendas
Constitucionais. (Atualizada até 30 de agosto de 2018).  
TITULO I    Da Organização Municipal    CAPITULO I    Do
Município    SEÇÃO I    Disposições Gerais    Art. 1º - O
Município de Alto Parnaíba, pessoa jurídica de direito público
interno, é unidade territorial que integra a organização político-
administrativa da República Federativa do Brasil,  dotado de
autonomia política, administrativa, financeira e legislativa, nos
termos assegurados pela Constituição Federal, Constituição do
Estado  do  Maranhão  e  por  esta  Lei  Orgânica,  votada  e
promulgada por seus Vereadores.    Art. 2º - São Poderes do
Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e
o Executivo.    Art. 3º - São Símbolos do Município: o Brasão, a
Bandeira e o Hino Municipal, representativos de sua cultura e
história.    Art. 4º - Constituem bens do Município todas as
coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título
lhe pertençam.    § 1º.  Os bens serão inventariados de acordo
com a classificação da Lei Civil e sua escritura obedecerá às
normas  expedidas  pelo  órgão  competente  municipal,
observadas a lei federal e as instruções do Tribunal de Contas
do Estado.    § 2º.  O levantamento geral do patrimônio do
Município terá por base o inventário analítico em cada unidade
administrativa dos dois Poderes, com escrituração sintética em
seus órgãos próprios.    §  3º.   Os bens são avaliados pelos
respectivos  valores  históricos  ou  da  aquisição,  quando
conhecidos,  ou,  então  pelos  valores  dos  inventários  já
existentes, não podendo, nenhum deles figurar sem valor.     §
4º.  Os bens públicos serão inventariados, obrigatoriamente, ao
final de cada exercício.    Art. 5º - A Sede do Município dá-lhe o
nome e tem a categoria de cidade, enquanto a Sede do Distrito
tem a categoria de Vila.    Parágrafo único. O Município integra
a  divisão  Administrativa  do  Estado.     ESTADO  DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA  
SEÇÃO II    Da Divisão Administrativa do Município   Art.
6º - O Município poderá dividir-se, para fins administrativos, em
Distritos a serem criados, organizados, suprimidos ou fundidos
por Lei,  após consulta plebiscitária à população diretamente
interessada, observada a Legislação Estadual e o atendimento
aos requisitos estabelecidos no Art. 7º desta Lei Orgânica.    §
1º - A criação do Distrito poderá efetuar-se mediante fusão de
dois ou mais Distritos, que serão suprimidos, sendo dispensada,
nessa hipótese, a verificação dos requisitos do Art. 7º desta Lei
Orgânica.    § 2º - São requisitos para a criação do Distrito:    I –
população,  eleitorado  e  arrecadação  não  inferiores  à  quinta
parte exigida para a criação do Município;  II – Existência, na
povoação  –  sede,  de  pelo  menos,  trinta  moradores,  escola
pública,  posto  de  saúde  e  posto  policial.     Art.  7º  -  A
comprovação do atendimento às exigências enumeradas neste
artigo  far-se-á  mediante:     a)  -  Declaração,  emitida  pela
fundação instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE),
de  estimativa  de  população;     d)  –  Certidão  emitida  pelo
Tribunal  Regional  Eleitoral,  certificando  o  número  de
eleitores;     c)  -  Certidão emitida pelo agente Municipal de
estatística ou pela repartição fiscal do Município, certificando o
número de moradias;     d)  –  Certidão do órgão fazendário
estadual  e  do  Municipal,  certificando  a  arrecadação  na
respectiva  área  territorial;     e)  -  Certidão  emitida  pela
Prefeitura ou pelas Secretarias de Educação, de Saúde, e de
Segurança  Pública  e  dos  postos  de  saúde  e  policial  na
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povoação-sede.    Art. 8º - Na fixação dos divisos distritos serão
observadas as seguintes normas:    I – evitar-se-á, tanto quanto
possível,  forma  assimétrica,  estrangulamento  e  alongamento
exagerados;    II – dar-se-á preferência, para a delimitação, às
linhas naturais, facilmente identificáveis;    III – na inexistência
de  linhas  naturais,  utilizar-se-á  linha  reta,  cujos  extremos,
pontos  naturais  ou  não,  sejam  facilmente  identificáveis  e
tenham condições de fixadez;                  ESTADO DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   IV
–  é  vedada  a  interrupção  de  continuidade  territorial  no
Município ou Distrito de origem.    Parágrafo único.  As divisas
distritais  serão descritas  trecho a  trecho,  salvo,  para  evitar
duplicidade,  nos  trechos  que  coincidirem  com  os  limites
municipais.    Art. 9º - A alteração de divisão administrativa do
Município,  somente  pode  ser  feita  quadrienalmente,  no  ano
anterior ao das eleições Municipais.    Art. 10º - A instalação do
Distrito se fará perante o juiz de Direito da Comarca, na sede
do  Distrito.    CAPITULO  II     Da  competência  do
Município    SEÇÂO I    Da competência Privada   Art. 11º
- Ao Município compete prover a tudo quanto diga respeito ao
seu  peculiar  interesse  e  ao  bem-estar  de  sua  população
cabendo-lhe,  privativamente,  dentre  outras,  as  seguintes
atribuições:    I – legislar sobre assuntos de interesse local;    II
– suplementar a legislação Federal e Estadual, no que couber;   
III – criar, organizar e suprimir Distritos, observada a legislação
estadual;    IV – manter com a cooperação técnica e financeira
da União do estado, programas de educação pré-escolar e de
ensino  fundamental;     V  -  elaborar  o  orçamento  anual  e
plurianual de investimento;    VI- instituir e arrecadar tributos,
bem como aplicar as suas rendas;    VII- fixar, fiscalizar e cobrar
tarifas ou preços públicos;    VIII - dispor sobre a organização,
administração e execução dos serviços locais;    IX -  dispor
sobre administração, utilização e alienação dos bens públicos;   
X - organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos
servidores públicos local;     XI -  Criar,  organizar e prestar,
diretamente,  ou  sob-regime  de  concessão  ou  permissão,  os
servidores  públicos;    ESTADO  DO  MARANHÃO    
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   XII - planejar o uso
e a  ocupação do seu território,  especialmente  em sua zona
urbana;     XIII  -  estabelecer  normas  de  edificações,  de
loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural,
bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação
do seu território, observada à lei federal;    XIV - conceder e
renovar  licença  para  localização  e  funcionamento  de
estabelecimentos  industriais,  comerciais,  prestadores  de
serviços e quaisquer outros.    XV - Cassar a licença que houve
concedido ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde,
à  higiene,  ao  sossego  à  segurança  ou  aos  bons  costumes,
fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do
estabelecimento.    XVI - estabelecer servidões administrativas
necessárias à realização de seus serviços, inclusive à dos seus
concessionários,     XVII  -  adquirir  bens,  inclusive  mediante
desapropriação;    XVIII - regular a disposição, o traçado e as
demais condições dos bens públicos de uso comum;    XIX -
regulamentar  a  utilização  dos  logradouros  públicos  e
especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e
os pontos de paradas dos transportes coletivos;    XX - fixar os
locais de estacionamento de táxis e demais veículos;    XXI -
conceder,  permitir  ou  autorizar  os  serviços  de  transportes
coletivos e de táxis, fixando as respectivas tarifas;    XXII - fixar
e  sinalizar  as  zonas  de  silencio  e  de  transito  e  trafego em
condições especiais;    XXIII - disciplinar os serviços de carga e
fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulam em
vias  públicas  municipais;     XXIV  -  tornar  obrigatório  a
utilização  da  estação  rodoviária,  quando  houver;     XXV  -
sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais bem como
regulamentar e fiscalizar sua utilização;    XXVI - prover sobre a
limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino de
lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza;   
XXVII  -  ordenar  às  atividades  urbanas,  fixando  condições  e

horários para funcionamento de estabelecimentos industriais,
comerciais  e  de  serviços,  observados  as  normas  federais
pertinentes;    XXVIII - dispor sobre os serviços funerários e de
cemitérios;  ESTADO DO MARANHÃO    MUNICÍPIO DE
ALTO PARNAÍBA -  MA   XXIX  -  regulamentar,  licenciar,
permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios,
bem  como  a  utilização  de  quaisquer  outros  meios  de
publicidade  e  propaganda,  nos  locais  sujeitos  ao  poder  de
polícia municipal;    XXX - prestar assistência nas emergências
médico-hospitalares  de  pronto-socorro  por  seus  próprios
serviços ou mediante convenio com instituição especializada;   
XXXI - organizar e manter os serviços de fiscalização necessária
ao exercício de seu poder de polícia administrativa;    XXXII -
fiscalizar,  nos  locais  de  vendas,  peso,  medidas  e  condições
sanitárias  dos  gêneros  alimentícios;     XXIII  -  dispor  sobre
registro,  vacinação  e  captura  de  animais  com  a  finalidade
precípua  de  erradicar  as  moléstias  de  que  possam  ser
portadores ou transmissores e também sobre o deposito e leilão
ou venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência
de transgressão da legislação municipal.    XXXIV - estabelecer
e impor penalidade por infração de suas leis e regulamentos;   
XXXV - promover os seguintes serviços:    a) - mercados, feiras e
matadouros;    b) -  construção e conservação de estradas e
caminhos municipais;    c) - transportes coletivos estritamente
municipais;    d) - iluminação pública;    XXXVI - regulamentar o
serviço de carros de aluguel, inclusive o uso de taxímetro;   
XXXVII  -  assegurar  a  expedição  de  certidões  requeridas  às
repartições administrativas municipais, para defesa de direitos
e  esclarecimentos  de  situações  estabelecendo  os  prazos  de
atendimento;     XXXVIII  -  Criar  mecanismos  que  ensejem
combater  a  discriminação  da  mulher,  da  criança  e  do
adolescente em situação de risco, das pessoas portadoras de
deficiência e de doenças contagiosas; do homossexual, do idoso,
do índio, do negro, do ex-detento, promover a igualdade entre
os cidadãos.    XXXIX - Afixar leis, decretos e editais na sede do
Poder,  em  lugar  visível  ao  povo,  ou  publicá-los  em  jornal
oficial.     XL  -  Dispor  sobre  a  aquisição,  administração  e
alienação dos seus bens, com prévia autorização da Câmara
Municipal.   ESTADO DO MARANHÃO    MUNICÍPIO DE
ALTO PARNAÍBA - MA   XLI- Elaborar o Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado.    § 1º - As norma de loteamento e
arruamento a que se refere o inciso XIII deste artigo deverão
exigir reserva de áreas destinadas a:    a) -  zonas verdes e
demais  logradouros  públicos,     b)  -  vias  de  tráfegos  e  de
passagem  de  canalizações  publicas,  de  esgotos  e  de  água
pluviais nos fundo dos vales.     c) passagem de canalizações
públicas de esgotos e águas pluviais, com largura mínima de
2m, nos fundos de lotes cujo desnível seja superior a um 1m da
frente ao fundo.    § 2º - A lei complementar de criação da
guarda municipal  estabelecerá  a  organização e  competência
dessa força auxiliar na proteção de bens, serviços e instalações
municipais.   SEÇAO II    Da competência Comum   Art. 12º
-  É  da  competência  administrativa  comum do  Município  da
União  do  Estado,  observada  a  lei  complementar  federal,  o
exercício das seguintes medidas:    I - zelar pela guarda da
Constituição,  das  leis  e  das  instituições  democráticas  e
conservar  o  patrimônio  publico;     II  -  cuidar  da  saúde  e
assistência  publica,  da  proteção  e  garantia  das  pessoas
portadoras de deficiência;    III - proteger os documentos, as
obras e outros bens de valores histórico, artístico e cultural, os
monumentos,  as  paisagens  naturais  notáveis  e  os  sítios
arqueológicos;     IV  -  impedir  a  evasão,  a  destruição  e  a
descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor
histórico, artístico ou cultural;    V - proporcionar os meios de
acesso à cultura, à educação e a ciência;    VI - proteger o meio
ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;   
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;    VIII - fomentar a
produção  agropecuária  e  organizar  o  abastecimento
alimentar;     IX  -  promover  programas  de  construção  de
moradias  e  a  melhoria  das  condições  habitacionais  e  de
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saneamento  básico;    ESTADO  DO  MARANHÃO    
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   X - combater as
causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo
a  integração  social  dos  setores  menos  favorecidos.     XI  -
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de
pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus
territórios;   XII - estabelecer e implantar política de educação
para a segurança do transito.    XIII – proporcionar meios de
apoio ao funcionamento da justiça.    XIV – zelar pela segurança
pública.   SEÇÃO III    Da Competência Suplementar   Art.
13º - Ao Município compete suplementar a legislação federal e
a estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu
peculiar interesse.    Parágrafo único.  A competência prevista
neste artigo será exercida em relação às legislações federal e
estadual no que digam respeito ao peculiar interesse municipal,
visando adapta-las à realidade local.  CAPITULO III    Das
Vedações   Art. 14º - Ao Município é vedado:    I - estabelecer
cultos  religiosos  ou  igrejas,  subvenciona-los,  embargar-lhe  o
funcionamento  ou  manter  com eles  ou  seus  representantes,
relações de dependências ou aliança, ressalvada, na forma da
lei, a colaboração de interesse publico;    II - recusar fé aos
documentos públicos;    III - criar distinções entre brasileiros ou
preferências  entre  si;     IV  -  subvencionar  ou  auxiliar,  de
qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos,
que pela imprensa, rádio, televisão, serviço de autofalante ou
qualquer  outro  meio  de  comunicação,  propaganda  político-
partidária ou fins estranhos à administração;   ESTADO DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   V -
manter  a  publicidade de  atos,  programas,  obras,  serviços  e
campanhas  de  órgãos  públicos  que  não  tenham  caráter
educativo, informativo ou de orientação social, assim como a
publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos;    VI - aprovar isenções e anistia fiscais, ou permitir a
remissão de dividas, sem interesse publica justificado, sob pena
de  nulidade  do  ato,  podendo  fazê-lo  mediante  compensação
autorizada por Lei  em obediência a Lei  de responsabilidade
Fiscal.     VII  -  exigir  ou  aumentar  tributos  sem lei  que  o
estabeleça;     VIII  -  instituir  tratamento  desigual  entre
contribuintes  que  se  encontrem  em  situação  equivalente,
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional
ou  função  por  eles  exercida  independentemente  da
denominação  Jurídica  dos  rendimentos  ou  direitos;     IX  -
estabelecer  diferença  tributaria  entre  bens  e  serviços,  de
qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino;    X
- cobrar tributos;    a) - em relação a fatos geradores ocorridos
antes do inicio da vigência da lei que os houver instituído ou
aumentado;    b) - no mesmo exercício financeiro em que haja
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;    c) – antes
de  decorrido  90  (noventa)  dias  após  a  publicação  da  Lei
concedida;    XI - utilizar tributos com efeito de confisco;    XII -
estabelecer limitações ao trafego de pessoas ou bens, por meio
de tributos, ressalvada a cobrança de pedágio, pela utilização
de vias conservada pelo Poder Público;    XIII - instituir imposto
sobre:    a) - patrimônio, renda ou serviços da União, do Estado
e de outros Municípios;    b) - templo de qualquer culto;    c) -
patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive
sua fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das
instituições  de  educação  e  da  assistência  social,  sem  fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei federal;    d) - livros,
jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.    § 1º -
A vedação do inciso XIII,  a,  é  extensiva às  autarquias e  as
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se
refere ao patrimônio, à renda, e aos serviços vinculados às suas
finalidades essenciais ou às delas decorrentes;     ESTADO DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   §
2º  -  As vedações do inciso XIII, a, e do parágrafo anterior não
se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados 
com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis  a  empreendimentos  privados,  ou  em  que  haja

contraprestação  ou  pagamento  de  preços  ou  tarifas  pelo
usuário, nem exonerar o promitente comprador da obrigação de
pagar  imposto  relativamente  ao  bem  imóvel;     §  3º  -  as
vedações expressas no inciso XVIII, “d”  e  “c”, compreendem
somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com
as finalidades essências das entidades nelas mencionadas;    §
4º - é vedado, a qualquer título, a alienação ou a cessão de bens
pertencentes ao patrimônio municipal, no período de seis meses
anterior  à  eleição  municipal  até  o  termino  do  mandato  do
prefeito.   Da Organização dos Poderes    CAPITULO I    Do
Poder Legislativo    SEÇÂO I    Da Câmara Municipal   Art.
15º - O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara
Municipal.    Parágrafo único.  Cada legislatura terá a duração
de  quatro  04  (quatro)  anos,  compreendendo  cada  ano  uma
sessão legislativa.    Art. 16º  -  O Poder Legislativo é exercido
pela  Câmara  Municipal,  composta  de  9  (nove)  Vereadores
eleitos pelo sistema proporcional, para cada legislatura entre
cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos
pelo  voto  direto  e  secreto.     §  1º   -   São  condições  de
elegibilidade para  o  mandato  de  Vereador,  na  forma da  lei
federal:    I - a nacionalidade brasileira;    II - o pleno exercício
dos direitos políticos;    III - o alistamento eleitoral;    IV - o
domicilio  eleitoral  na  circunscrição;   ESTADO  DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   V -
a filiação partidária;    VI - a idade mínima de dezoito anos;
    VII - ser alfabetizado.    § 2º  -  O número de vereadores será
fixado  pela  Câmara  Municipal,  observando  os  limites
estabelecidos no Art. 29, IV, da Constituição Federal e do Art.
152 da Constituição Estadual, e as seguintes normas:    I -  O
número de habitantes a ser utilizado como base de cálculo do
número  de  vereadores  será  aquele  fornecido,  mediante
certidão,  pela  Fundação  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
Estatística (IBGE).    II  -  O número de Vereadores será fixado
mediante decreto legislativo, ate o final da sessão Legislativa do
ano que anteceder as eleições;    III  -   A Mesa da Câmara
enviará  ao  Tribunal  Regional  Eleitoral,  logo  após  sua
aprovação,  cópia  do  decreto  legislativo  que  trata  do  inciso
anterior.    Art. 17º  -  A sessão legislativa anual desenvolver-
se-á de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de
dezembro, independentemente de convocação.    § 1º  -  As
reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o
primeiro dia útil subsequente, quando se recaírem em sábados,
domingos ou feriados.    § 2º  -  A Câmara se reunirá em sessões
ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o seu
Regimento Interno.    § 3º - A convocação extraordinária da
Câmara Municipal far-se-á:    I - pelo Prefeito, quando houver
interesse público;    II - pelo Presidente da Câmara; quando
houver interesse público;    III -  por requerimento da maioria
absoluta dos membros da Câmara,  em caso de urgência ou
interesse  publico  relevante;     IV   -   pela  comissão
representativa  da  Câmara,  conforme  previsto  nesta  Lei
Orgânica;    V - A convocação será feita mediante ofício do
Presidente da Câmara, para reunir-se, com antecedência de no
mínimo de 2 (dois) dias.    § 5º  -  Na sessão extraordinária a
Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a
qual foi convocada.    Art. 18º - As deliberações da Câmara
serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria a de
seus  membros,  salvo  disposição  em  contrario  constante  na
Constituição  Federal  e  nesta  Lei  Orgânica.    ESTADO DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA  
Art. 18º-A  -  A Câmara Municipal deverá realizar  audiências 
públicas,  visando  à  discussão  do  plano  plurianual,  lei  de
diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual.     Art. 18º-
B  -  Na última sessão ordinária de cada período legislativo, o
Presidente da Câmara  nomeará  a  comissão de Vereadores
que responderão pelo  Poder Legislativo durante o recesso.   
Art. 19º  -  A sessão legislativa ordinária não será interrompida
sem a deliberação sobre o projeto de lei orçamentária.     Art.
20º  -  As sessões da Câmara deverão ser realizadas em recinto
destinado ao seu funcionamento.    § 1º - Havendo conveniência
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de ordem pública, e por deliberação da maioria absoluta de
seus  membros,  poderá  a  Câmara  Municipal  reunir-se
temporariamente em qualquer distrito do Município, sempre em
prédio  público.     §  2º  -  As  sessões  solenes  poderão  ser
realizadas fora do recinto da Câmara.    Art. 21º  -  As sessões
serão públicas, salvo aquelas que forem adotadas em razão de
motivo relevante.    Art. 22º - As sessões somente poderão ser
abertas com a presença de, no mínimo 1/3 de seus membros,
más  as  deliberações  serão  somente  com  a  maioria  dos
vereadores  presentes  ao  plenário;    Parágrafo  único.  
Considerar-se-á presente à sessão o Vereador que assinar o
livro de presença até o inicio da ordem do dia, participar dos
trabalhos de plenário e das votações.    Art. 23º  -  A Câmara
Municipal reunir-se-á em sessão preparatória a  partir de  1º de
janeiro do primeiro ano da legislatura, para a posse de seus
membros e eleições da Mesa.    § 1º - No horário marcado, com
no mínimo um 1/3 dos Vereadores presentes, o Vereador  que
houver presidido a Câmara Municipal mais recentemente, ou,
na falta, com a mesma prevalência, o que tiver sido Primeiro
Secretário ou, havendo o Vereador com mais tempo de mandato
e, na falta, o mais idoso, assumirá a Presidência, convidará um
de seus pares para secretário “ad hoc”,  abrindo a sessão e
declarando instalada a legislatura.    § 2º - A seguir o Presidente
fará o seguinte juramento:    Prometo cumprir a Constituição
Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal,
observar as leis, desempenhar o mandato a que me foi confiado
e trabalhar pelo Progresso do Município e bem-estar do seu
povo.    § 3º  -  Prestado o compromisso pelo Presidente, o
Secretario que foi designado para este fim fará a chamada de
cada Vereador, que declarará “Assim o prometo”.   ESTADO
DO MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA -
MA   § 4º - O vereador que não tomar posse na sessão prevista
neste artigo deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias sobe
pena  de  perda  de  mandato,  salvo  motivo  justo  aceito  pela
maioria absoluta dos membros da Câmara.    § 5º  -  No ato da
posse,  os  vereadores  deverão  desincompatibilizar-se  e  fazer
declaração  de  seus  bens,  repetida  quando  do  termino  do
mandato, sendo ambos transcritos em livro próprio resumida
em Ata.    § 6º  -  Inexistindo o numero legal para eleição da
mesa, permanecerá na presidência o estabelecido no parágrafo
1º deste Artigo que convocará sessões diárias, até  que seja
eleita a Mesa.     §  7º -  A eleição para renovação da Mesa
realizar-se-á  obrigatoriamente  na  última sessão ordinária  do
primeiro biênio.    § 8º - Será criada Comissão composta por
servidores efetivos, a qual receberá o registro das chapas ou
candidaturas avulsas.    § 9º - Será obrigatório o registro das
candidaturas para o segundo biênio, com no mínimo 72 (setenta
e duas) horas de antecedência.    Art. 24º  -  O mandato da
Mesa será de 02 (dois) anos, será permitida a recondução para
o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.    Art.
25º  -  A Mesa da Câmara se compõe do Presidente, do Vice-
presidente,  do  primeiro  Secretario  e  segundo secretaria,  os
quais se substituirão nessa ordem.    § 1º  -  A Constituição da
mesa  é  assegurada,  tanto  quanto  possível,  a  representação
proporcional  dos  partidos  ou  dos  blocos  parlamentares  que
participam da casa;    § 2º  -  Na ausência dos membros da mesa
o Vereador  mais  idoso assumirá a  Presidência;     §  3º   -  
Qualquer  componente  da  Mesa  poderá  ser  destituído  da
mesma, pelo voto de dois terços (2/3) dos membros da Câmara,
quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas
atribuições  regimentais,  elegendo-se  outro  vereador  para  a
complementação do mandato.   SEÇÃO II    Das Atribuições
da Câmara Municipal   Art. 26º  -  Cabe a Câmara Municipal,
com  sanção  do   Prefeito,  legislar  sobre  as  matérias  de
competência do Município, especialmente no que se refere ao
seguinte:     I  -  assunto  de  interesse  local,  inclusive
suplementando a legislação Federal e a Estadual notadamente
no  que  diz  respeito;     ESTADO  DO  MARANHÃO    
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA – MA   a) -   a  saúde,
assistência  pública   e  à  proteção  e  garantia  das  pessoas

portadoras de deficiência;    b)  -  à  proteção de documentos,
obras e outros bens de valores históricos, artísticos e cultural,
como os  monumentos,  as  paisagens  naturais,  notáveis  e  os
sítios arqueológicos do Município;    c) -  a impedir a invasão, a
erosão,  destruição  e  descaracterização  de  obras,  de  arte  e
outros  bens  de  valores  históricos,  artísticos  e  culturais  do
Município.    d) - à abertura de meio de acesso à cultura, à
Educação e à Ciência;    e) - à proteção ao meio ambiente e ao
combate  a  poluição;     f)  -  ao  incentivo  à  indústria  e  ao
comercio;    g) - à criação de distrito industrial;    h)  -  fomento
da produção  agropecuária  e à organização do abastecimento
alimentar;      i)  -  À promoção de programas de construção de
moradias,  melhorando  as  condições  habitacionais  e  de
saneamento básico;    j)  -  ao combate às causas da pobreza e
os fatores de marginalização, promovendo a integração social
dos  setores  desfavorecidos;     l )  -  ao  registro,  ao
acompanhamento e a fiscalização da concessão de pesquisa e
exploração  dos  recursos  hídricos  e  minerais  em  seus
territórios;    m)  -   ao estabelecimento e à implantação da
política de educação para o transito;    n)  -  à  cooperação com
a  União  e  o  Estado,  tendo  em  vista  o  equil íbrio  do
desenvolvimento  e  do bem-estar,  atendidas as normas fixadas
em  le i  complementar  Federa l ;     o )  -  ao  uso  e  ao
armazenamento  de agrotóxicos, e  seus componentes afins;   
p)  -  as  políticas  Públicas  do  Município.     II   -   Tributos
Municipais  bem  como  autorizar  isenções,  remissões,
compensações,  transações  tributárias,  anistia  fiscais  e  a
permissões  de  dividas;     III   -   Orçamento  anual,  plano
plurianual  e diretrizes orçamentárias,  bem como autorizar à
abertura  de  créditos  suplementares  e  especiais;     IV   -  
Obtenção e concessão de empréstimos e operação de créditos 
assim como sobre as formas e os meios de pagamentos;    V -
concessão  de  auxilio  e  subvenções;     VI  -  concessão  e
permissão de serviço público;     ESTADO DO MARANHÃO   
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA – MA   VI – concessão de
direito real de uso de bens municipais;    VIII - alienação e
concessão de bem imóvel;    IX - aquisição de bens imóveis,
quando se tratar de doação;    X  -  criação, organização e
supressão de direito, observada a Legislação Estadual;    XI  - 
criação, alteração e extinção  de cargos, empregos e funções
públicas e fixação das respectivas remunerações;    XI-A – Plano
Diretor;     XII  -  Denominação dos próprios municipais, vias e
logradouros  públicos  e  alteração  dos  seus  nomes,  com  a
participação direta da comunidade, concorrentemente com o
Poder  Executivo;     XIII   -   guarda  Municipal  destinada  a
proteger bens, serviços e instalações do Município;    XIV -
organização  e  prestação  de  serviços  públicos;     XV  -
ordenamentos,  parcelamentos,  uso  e  ocupação  do  solo
urbano;     Art.  27º   -   Compete  a  Câmara  Municipal,
privativamente, entre outras as seguintes atribuições:    I  - 
eleger sua Mesa Diretora, bem como destituí-la  na forma desta
Lei  Orgânica  e  do  Regimento  Interno;     II  -  elaborar  seu
Regimento Interno;    III  -  fixar remuneração do Prefeito, do
Vice-Prefeito e dos Vereadores,  observando-se o disposto no
inciso V do Art. 29 e XI do Art. 37  da Constituição Federal e o
estabelecimento neste Lei Orgânica;    IV  -  exercer com auxilio
do  Tribunal  de  Contas  órgão  Estadual  competente,  a
fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
do Município;     IV-A  -   Apreciar os relatórios anuais do 
Prefeito sobre a execução orçamentária, operações de crédito,
dívida  pública,  aplicação  das  leis  relativas  ao  planejamento
urbano,  à  concessão  ou  permissão  de  serviços  públicos,  ao
desenvolvimento de convênios, à situação dos bens imóveis do
Município  ao  número  de  servidores  públ icos  e  ao
preenchimento de cargos,  empregos e funções,  bem como à
política e apreciar, ainda, os relatórios da Mesa Diretora da
Câmara;    V  -  Julgar as contas do Município e apreciar os
relatórios  sobre  a  execução  dos  planos  de  governo,  e
deliberando  sobre  o  parecer  do  Tribunal  de  Contas  dos
Municípios  no  prazo  máximo  de  60  (sessenta)  dias  de  seu
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recebimento,  o  não  cumprimento  acarretará  as  devidas
sanções  previstas em Lei, observando os seguintes preceitos.   
ESTADO  DO  MARANHÃO     MUNICÍPIO  DE  ALTO
PARNAÍBA - MA   a)  -  o parecer do Tribunal somente deixará
de prevalecer por decisão de dois terços (2/3) dos membros da
Câmara Municipal;    b)  -  rejeitadas as contas, serão esta, 
imediatamente  remetidas  ao  Ministério  Publico,  ao  Poder
Executivo Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado,  para
os fins de direito.    VI  -  sustar os atos normativos do Poder
Executivo que exorbitem do Poder regulamentar ou dos limites
de  deliberação  legislativo.     VII   -   dispor  sobre  sua
organização,  funcionamento,  criação,  transformação  ou
extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixas
as respectivas remuneração.    VIII - autorizar o Prefeito a se
ausentar do Município, quando a ausência exceder a 10 (dez)
dias úteis.    IX - mudar temporariamente a sua sede;    X  - 
fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do Poder Executivo,
incluindo os da Administração indireta e fundacional;    XI - 
proceder à tomada de Contas do Prefeito Municipal, através de
comissão especial quando, não apresentadas à Câmara dentro
do  prazo de 60 (sessenta)  dias após a abertura da Sessão
Legislativa;    XII - processar e julgar os vereadores, na forma
desta Lei Orgânica;    XII-A  –  processar e julgar o Prefeito, o
Vice-Prefeito, os Vereadores e os Secretários Municipais, nos
casos previstos em lei;     XIII  -   representar ao Ministério
Público,  mediante  a  aprovação de 2/3  (dois  terços)  de seus
membros  contra  o  Prefeito,  Vice-Prefeito  e  Secretários
Municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza, pela
pratica  de  crime  contra  a  Administração  Publica  que  tiver
conhecimento;    XV  -  conceder licença ao Prefeito, ao Vice-
Prefeito e aos Vereadores para afastamento do cargo;    XV-A - 
dar  posse  ao  Prefeito  e  Vice-Prefeito,  conhecer-lhe  da  sua
renúncia  e  afastá-lo  definitivamente  do  cargo,  nos  termos
previstos em Lei;     XVI  -   criar comissão parlamentar de
inquérito sobre fato determinado que se inclua na competência
da Câmara Municipal, sempre que o requerer pelo menos um
terço ( 1/3) dos membros da Câmara;    XVII  -  convocar os
Secretários  Municipais  ou  ocupantes   de  cargo  da  mesma
natureza  para  prestar  informações  sobre  matéria  de  sua
competência;     XVIII   -   solicitar  informações  ao  Prefeito
Municipal sobre assunto referente à Administração;   ESTADO
DO MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA -
MA   XIX - autorizar referendo e convocar plebiscito;    XX -
decidir sobre a perda de mandato do Prefeito, do Vereador, por
voto aberto e maioria absoluta, nas hipóteses prevista nesta Lei
Orgânica;    XXI  -  conceder titulo de cidadão honorário às
pessoas  que  tenham  reconhecidamente  prestado  serviço  ao
Município, mediante decreto Legislativo aprovado pela maioria
de  dois  (2/3)  de  seus  membros;     XXII   -   autorizar  às
realizações de empréstimos, operações ou acordo externo de
qualquer natureza de interesse do Município;    XXIII  -  aprovar
convênios,  acordo  ou  qualquer  outro  instrumento  celebrado
pelo Município com a União, o Estado, outra pessoa Jurídica de
direito publico interno ou entidade assistenciais e culturais;   
XXIV - estabelecer e mudar temporariamente o local de suas
reuniões;    XXV - deliberar sobre o adiantamento e a suspensão
de suas reuniões;    XXVI - solicitar a intervenção do Estado no
Município:    XXVII  -  Aprovar ou proibir, na forma da lei,
in ic ia t ivas  do  Poder  Execut ivo  que  repercutam
desfavoravelmente sobre o meio ambiente;    XXVIII -  Dispor
sobre verba indenizatória de gabinete,  na forma da Lei,  para
manutenção da atividade parlamentar,  obedecidos os  limites
previstos na  legislação em vigor.    § 1º -  É fixado 30 (trinta)
dias,  prorrogável  por  igual  período  desde  que  solicitado  e
devidamente  justificado,  o  prazo  para  que  os  responsáveis  
pelos órgãos da Administração direta e indireta, responder com
os documentos requisitados pela Câmara Municipal na forma
desta Lei Orgânica.      § 2º  -  O não atendimento no prazo
estipulado  no  parágrafo  anterior  faculta  ao  Presidente  da
Câmara  solicitar,  na  conformidade  da  legislação  vigente,  a

intervenção  do  Poder  Judiciário  para  fazer  cumprir  a
Legislação.   SEÇÃO III    Das Atribuições da Mesa   Art.
28º  -  Compete a Mesa da Câmara Municipal, além de outras
atribuições, estipuladas no Regimento Interno:    I  -  enviar ao
Prefeito Municipal até o  1º de março as contas de exercício
anterior;    ESTADO DO MARANHÃO    MUNICÍPIO DE
ALTO PARNAÍBA - MA   II  -  propor ao plenário Projeto de
Resolução que crie, transforme e extingue os cargos, empregos 
ou  funções  da  Câmara  Municipal,  fixação  da  respectiva
remuneração,  observada as  determinações legais;     III   -  
apresentar Projetos de Leis dispondo sobre abertura de créditos
suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou
parcial  das  consignações  orçamentárias  da  Câmara
Municipal;    IV  -  declarar a perda do mandato do Vereador, de
ofício ou por provocação dos  Membros da Câmara, nos casos
previstos  na   Constituição  Federal   e  na  presente  Lei
Orgânica;    V  -  elaborar e encaminhar ao Prefeito ate o dia 31
de agosto, após a aprovação pelo plenário, à proposta parcial do
Orçamento da Câmara para ser incluída na proposta geral do
Município  prevalecendo,  na  hipótese  de não aprovação pelo
Plenário,  à  proposta  elaborada  pela  Mesa;     VI   -   fixar,
observando o que dispõe o Art. 27, III desta Lei Orgânica, após
aprovação pelo Plenário, à remuneração do Prefeito do Vice-
Prefeito e dos Vereadores.    Parágrafo único. A mesa decidirá
sempre por maioria de seus membros.   SEÇÃO IV    Das
Atribuições do Presidente da Câmara Municipal   Art. 29º 
-   Compete  ao  presidente  da  Câmara,  além  de  outras
atribuições estipulados no Regimento Interno.    I - representar
a Câmara Municipal,  em Juízo ou fora dele;    II  -   dirigir,
executar disciplinar os trabalhos Legislativos e Administrativos
da Câmara;    III - interpretar e fazer cumprir o Regimento
Interno;      IV  -   promulgar as Resoluções e os decretos
Legislativo,  assim  como as Leis que receberem sanção tácita e
as cujo veto  hajam sido rejeitadas  pelo plenário e não tenham
sido promulgadas pelo Prefeito Municipal;    V  -  fazer publicar
os  atos  da  Mesa,  assim  como  as  Resoluções,  os  Decretos
Legislativos e as Leis por elas promulgadas e apresentar ao
Plenário,  até  o  dia  20  (vinte)de  cada  mês,  os  balancetes
relativos aos recursos recebidos e às despesas realizadas no
mês  anterior,  bem  como  afixá-los  nos  prédios  públicos
municipais;    VI  -  declarar extinto o mandato do  Prefeito, do
Vice-Prefeito e dos Vereadores, nos casos previstos em lei;   
ESTADO  DO  MARANHÃO     MUNICÍPIO  DE  ALTO
PARNAÍBA - MA   VII - requisitar o numerário destinado às
despesas  da  Câmara;     VIII  -  autorizar  as  despesas  da
Câmara;    IX  -  exercer em substituição, a chefia do Executivo
Municipal  nos  casos  previstos  em  Lei;     X   -   designar
Comissões  especiais  nos  termos  regimentais,  observadas  as
indicações partidárias;    XI  -  mandar prestar informações por
escrito e expedir certidões requeridas para a defesa de direitos
e esclarecimento de situações;    XII  -   realizar audiências
públicas com entidades e a sociedade civil e com membros da
comunidade e as previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.   
XIII  -  administrar os serviços da Câmara Municipal, fazendo
lavrar  os  atos  pertinentes  a  essa  área  de  gestão;     XIV -
r e p r e s e n t a r  p o r  d e c i s ã o  d a  C â m a r a ,  s o b r e  a
inconstitucionalidade de Lei ou ato Municipal;    XV  -  manter  a
ordem  do  recinto  da  Câmara,  podendo  solicitar  a  força
necessária para esse fim;    XVI -  encaminhar, para parecer
prévio,  a  prestação  de  contas  do  Município  ao  Tribunal  de
Contas  dos  Municípios  ou  ao  órgão  que  for  atribuído  tal
competência.    Art. 30º  -  O Presidente da Câmara, ou quem o
substituir,  somente  manifestará  o  seu  voto  nas  seguintes
hipóteses:    I - na eleição de Mesa Diretora;    II  -  quando a
matéria exigir, para a  sua aprovação, o voto favorável de 2/3
(dois terços) ou de maioria absoluta dos membros da Câmara;   
III - quando houver empates em qualquer votação no Plenário.  
SEÇÃO V    Do Vice-Presidente da Câmara Municipal   Art.
31º   -   Ao  Vice-Presidente  compete,  alem das   atribuições
contidas no Regimento Interno, as seguintes:     I  -  Substituir o
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Presidente da Câmara em suas faltas, ausências, impedimentos
ou licenças;   ESTADO DO MARANHÃO    MUNICÍPIO DE
ALTO PARNAÍBA - MA   II  -  promulgar e  fazer publicar,
obrigatoriamente,  as  Resoluções  e  os  Decretos  Legislativos
sempre  que  o  Presidente,  ainda  que  se  ache  em exercício,
deixar de fazê-lo no prazo estabelecido;    III - promulgar e fazer
publicar, obrigatoriamente as leis quando o Prefeito Municipal
e o Presidente da Câmara, sucessivamente, tenham deixado de
fazê-los, sob pena de perda de mandato de membro da Mesa.  
SEÇÃO VI    Dos Secretários da Câmara Municipal   Art.
32º  -  Ao Secretario compete, além das atribuições contidas no
Regimento Interno, as seguintes;    I - redigir a ata das Sessões
e reuniões da Mesa;    II  -  acompanhar  e supervisionar a
redação das atas das demais sessões e proceder a sua leitura;   
III - fazer a chamada dos Vereadores;    IV  -  registrar em livro
próprio; os procedimentos firmados na aplicação do Regimento
Interno;    V -  fazer a inscrição dos oradores na pauta dos
trabalhos;    VI - substituir os demais membros da Mesa, quando
necessário;   SEÇÃO VII    Das Comissões   Art. 33º - A
Câmara terá comissões permanentes e especiais.    § 1º -  Cabe
as  comissões  permanentes  em  razão  da  matéria  de  sua
competência:     I   -   Discutir  e   votar  projeto  de Lei  que
dispensar, na forma do Regimento Interno, a competência do
Plenário,  salvo  se  houver  recurso  de  um  décimo  (1/3)  dos
membros  da  Casa;     II  -  realizar  audiências  públicas  com
entidades da sociedade civil;   ESTADO DO MARANHÃO   
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   III  -  Convocar
Secretários  Municipais  ou  ocupantes  de  cargos  públicos  do
Município  para  que  prestem informações,  pessoalmente,  no
prazo  de  15  (quinze)  dias,  importando  em  crime  de
responsabilidade, ausência sem justificativa adequada;    IV  - 
receber petições, reclamações, representações  ou queixas de
qualquer  pessoa contra  atos  ou omissões  das  autoridades e
entidades publicas;     V -  solicitar  depoimento de qualquer
autoridade ou cidadão;      VI -  exercer, no âmbito de sua
competência, a fiscalização do Executivo e da Administração
indireta;    VII - apreciar programas de obras e planos e sobre
eles emitir parecer;    VIII  - acompanhar junto a Prefeitura
Municipal a elaboração da proposta orçamentária, bem como a
sua posterior execução.     §  2º  -   As comissões especiais,
criadas por deliberação do Plenário, serão destinadas ao estudo
de  assuntos  específicos  e  a  representação  da  Câmara  em
Congresso, solenidade ou outros atos públicos;     § 3º  -  Na
formação das comissões, assegurar-se-á tanto quanto possível a
representação  proporcional  dos  partidos  ou  dos  blocos
parlamentares  que  participem da  Câmara.     §  4º   -   As
comissões parlamentares de inquérito,  que terão poderes de
investigações próprias das autoridades judiciais, além de outros
previstos no Regimento Interno da Casa,  serão criadas pela
Câmara Municipal, mediante requerimento de (1/3) um terço de
seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao
Ministério Publico, para que promova a responsabilidade civil
e/ou criminal dos infratores.    § 5º -  Qualquer entidade da
sociedade civil poderá solicitar ao Presidente da Câmara que
lhe permita emitir conceitos ou opiniões, junto as Comissões
sobre Projetos que nelas se encontrem para estudo.    § 6º  -  O
Presidente  da  Câmara  enviará  o  pedido  ao  presidente  da
respectiva  Comissão,  a  quem caberá  deferir  ou  indeferir  o
requerimento,  indicando,  se  for  o  caso,  dias  e  hora  para  o
pronunciamento e o seu tempo de duração.   SEÇÃO VIII    Da
Remuneração dos Agentes Políticos    Art.  34º   -   Os
Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais,
serão  fixados  por  Lei  de  iniciativa  da  Câmara  Municipal,
observando-se o que dispõe a Constituição Federal  no último
ano  da  Legislatura,  até  antes  das  eleições  municipais,
vigorando  para  a  Legislatura  seguinte.     ESTADO  DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA  
Art.  35º  -  O  Subsídio  dos  Vereadores  serão  fixados  pela
Câmara Municipal, em cada legislatura para a subsequente, 

por meio  de Resolução Plenária,  observado o que dispõe a
Constituição Federal, nesta Lei Orgânica, e terá como limite
máximo  30% do valor atribuído aos Deputados Estaduais do
ESTADO DO MARANHÃO.    § 1º  -  O Subsídio de que trata
esses  artigos  será  fixado  em  moeda  corrente  no  país,  em
parcela  única,  vedados  acréscimos de  qualquer  gratificação,
adicional, abono, prêmio ou verba de representação.    § 2º - O
Subsídio do que trata o Art.35, será revisado anualmente na
mesma  data,  nos  termos  do  Art.37°,  XI  da  CF,  por  Lei
específica, em decorrência das perdas como a moeda vigente no
país.    Art. 36º   -   A Lei fixará critério de indenização de
despesas  de  viagens  do  Prefeito,  dos  Vereadores  e  dos
servidores públicos Municipal, e não superior a 5% da receita
liquida do município.    Parágrafo único.  A indenização de que
trata este artigo não será considerado como remuneração.  
SEÇÃO IX    Dos Vereadores    SUBSEÇÃO I    Disposições
Gerais   Art. 37º  -  Os Vereadores gozam de inviolabilidade
por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e
circunscrição do Município.    Parágrafo único.  Aplicam-se aos
Vereadores,  no  que  couber,  as  imunidades  conferidas  aos
Deputados Estaduais no que refere ao Art. 36 da Constituição
do Estado.    Art. 38º - Os Vereadores não serão obrigados a
testemunhar, perante a Câmara, sobre informações recebidas
ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as
pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.   
Art. 39º - É incompatível com o decorro parlamentar, alem dos
casos  definidos  no  Regimento  Interno,  o  abuso  das
prerrogativas asseguradas aos Vereadores ou a percepção, por
estes de vantagens indevidas.      ESTADO DO MARANHÃO   
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   SUBSEÇÃO II   
Das  Incompatibilidades    Art.  40º  -  Os  Vereadores  não
poderão:    I - desde a expedição do diploma:    a) - firmar ou
manter  contrato  com o  Município,  sua  autarquia,  empresas
publicas, sociedades de economia mista, fundação ou empresas
concessionárias de serviços públicos Municipais, salvo quando o
contrato obedecer às cláusulas uniformes;    b) -  aceitar ou
exercer cargos, funções ou empregos remunerados, inclusive os
de que sejam demissíveis “ad natum”  nas entidades constantes
na alínea anterior;    II – desde a posse:    a) - ocupar cargos ou
função  que  sejam  demissíveis  ad  “natum”  nas  entidades
referidas  na  alínea  “a”  “a”,  no  inciso  I,  salvo  o  cargo  de
Secretario Municipal ou equivalente; desde que se licencie do
exercício do mandato.    b) - Exercer outro cargo eletivo federal,
estadual ou municipal;    c) – Ser proprietário controlador ou
diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato
com pessoa jurídica de direito público do município, ou nela
exercer função remunerada.    d) – Proporcionar causa junto ao
município que seja interessada qualquer das entidades a que se
refere à alínea “a”, do inciso I.    Art. 41º - Perderá o mandato o
Vereador:          I  -  que  infligir  qualquer  das  proibições
estabelecidas no artigo anterior;    II - cujo procedimento for
declaração incompatível com o decorro parlamentar;    III - que
deixar de comparecer, em cada sessão Legislativa á terça parte
das sessões ordinárias da Câmara Municipal, salvo em caso de
doença comprovada, de licença ou de missão oficial autorizada
pela  edilidade,  ou,  ainda,  deixar  de comparecer  a  5  (cinco)
sessões extraordinárias convocadas por escrito, mediante prova
de  recebimento,  para  apreciação  de  matéria  urgente,
assegurada a ampla defesa em ambos os casos;    IV - que
perder ou tiver suspenso os direitos políticos;    V - quando o
decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição
Federal;  ESTADO DO MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO
PARNAÍBA - MA   VI - que sofrer discriminação criminal em
sentença  transitada  em  julgada;  com  pena  superior  a  04
(quatro) anos;    VII - que deixar de residir no Município;    VIII -
que deixar de tomar posse, sem motivo justificado, dentro do
prazo estabelecido nesta Lei Orgânica.    § 1º - Extingue-se o
mandato, e assim será declarado pelo Presidente da Câmara,
quando  ocorrer  falecimento  ou  renuncia  por  escrito  do
Vereador.    § 2º - Nos casos dos incisos I, II e VI deste artigo, a
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perda do mandato será decidida pela Câmara, por voto aberto e
maioria  absoluta,  mediante  provocação  da  Mesa  ou  Partido
Político representado na Câmara, assegurada ampla defesa.    §
3º -  Nos casos dos incisos III,  IV,  V,  VII  e VIII  a perda do
mandato será declarado pela Mesa da Câmara,  de oficio ou
mediante  provocação  de  qualquer  Vereador  ou  de  partido
político, representado na Câmara assegurada ampla defesa.  
SUBSEÇÃO III    Das Licenças   Art. 42º  -  O Vereador
poderá licenciar-se:    I - por motivo de doença, por período
igual ou não superior a 30 (trinta) dias;    II - para tratar, sem
remuneração de interesse particular desde que o afastamento
não  ultrapasse  a  120  (cento  e  vinte)  dias  por  sessão
legislativa;    III - para desempenhar missões temporárias, de
caráter cultural de interesse do Município;  Município,  desde
que o afastamento não ultrapasse o período disposto no inciso
anterior.     §  1º -  Não perderá o mandato,  considerando-se
automaticamente licenciado o Vereador investido no cargo de
Secretario ou Diretor equivalente conforme previsto no artigo
43 desta Lei Orgânica.    § 2º - Ao Vereador licenciado nos
termos  dos  incisos  I  e  III  a  Câmara  deverá  receber  o
pagamento,  no  valor  que  estabelecido  e  na  forma  que
especificada, de auxílio-doença ou de auxilio especial.    § 3º - O
auxilio  que trata  o  parágrafo  anterior  poderá  ser  fixado no
curso  de  legislatura  e  não  será  computado  para  efeito  de
calculo  de  remuneração  de  Vereadores.   ESTADO  DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   §
4º  -  A  licença  para  tratar  de  interesse  particular  não  será
inferior a 30 (trinta) dias e o Vereador não poderá reassumir o
exercício do mandato antes do termino da licença.    § 5º -
Independentemente  de  Requerimento,  considerar-se-á  como
licença o não comparecimento às reuniões, o Vereador privado,
temporariamente,  de  sua  liberdade,  em virtude de  processo
criminal em curso.    § 6º -  Na hipótese do parágrafo 1º o
Vereador  poderá  optar  pela  remuneração  do  mandato.   
SUBSEÇÃO IV    Da Convocação do Suplente   Art. 43º - No
caso  de  vaga,  licença  ou  investidura  no  caso  de  Secretário
Municipal  ou equivalente,  far-se-á a convocação do suplente
pelo Presidente da Câmara.    §  1º -  O suplente convocado
deverá tomar posse dentro do prazo de 15 (quinze) dias, salvo
motivo justo aceito pela Câmara, sobre pena de se considerar
renunciante.      § 2º - Ocorrendo vaga e não havendo suplente,
o  Presidente  da  Câmara,  comunicará  o  fato,  dentro  de  48
(quarenta e oito) horas ao Tribunal Regional Eleitoral.    § 3º -
Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior ano for
preenchida, calcular-se-á o quorum em função dos Vereadores
remanescentes.    SEÇÃO X    Do Processo Legislativo  
 SUBSEÇÃO I    Disposição Geral   Art. 44º - O processo
Legislativo compreende a elaboração de:    I - Emenda à Lei
Orgânica Municipal;    II - Leis complementares;    III - Leis
Ordinárias;   ESTADO DO MARANHÃO    MUNICÍPIO DE
ALTO PARNAÍBA - MA   IV - Leis delegadas    V - Decretos
Legislativos;     VI  -  Resoluções.    SUBSEÇÃO II     Das
Emendas  à  Lei  Orgânica  Municipal    Art.  45º  -  A  Lei
Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta:   
I  -  de  um  terço,  no  mínimo,  dos  membros  da  Câmara
Municipal;    II - do Prefeito Municipal;    § 1º - A proposta de
emenda à lei Orgânica Municipal será discutida e votada em
dois turnos de discussão e votação, com interstício mínimo de
10 (dez) dias, considerando-se aprovada se obtiver, em cada
um, dois terços dos votos dos membros da Câmara.    § 2º - A
emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela Mesa
da Câmara com o respectivo numero de ordem.    § 3º -  A
matéria constante na proposta de emenda rejeitada ou havida
por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na
mesma sessão legislativa, salvo se subscrita por mais de 2/3
(dois terços) dos Membros da Câmara.   SUBSEÇÃO III    Das
Leis    Art.  46º  -  A  iniciativa  das  Leis  complementares  e
ordinárias caberá a qualquer Vereador ou comissão da Câmara,
ou  Prefeito  Municipal  e  aos  cidadãos  na  forma ou  no  caso
previsto  desta  Lei  Orgânica.     Art.  47º  -  Compete

privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa das Leis que
versem sobre:    I  -  Regime Jurídico dos servidores;    II  -
Criação  de  cargos,  empregos,  e  funções  na  Administração
direta  e  autárquica  do  Município,  ou  aumento  de  sua
remuneração, obedecendo ao disposto no item XI do Art. 26
desta  Lei  Orgânica.     ESTADO  DO  MARANHÃO    
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   III - Orçamento
anual, diretrizes orçamentárias e plurianuais;    IV - Criação,
estruturação e atribuições dos órgãos da Administração Direta
do Município.    V- Criação da Guarda Municipal, fixação ou
modificação de seus efetivos.    Art. 48º - A iniciativa popular
será  exercida  pela  apresentação,  à  Câmara  Municipal,  de
Projeto de Lei subscrito por, no mínimo 5% (cinco por cento)
dos  eleitores  inscritos  no  Município  contendo  assunto  de
interesse especifico do Município, da cidade ou de Bairros.    §
1º - A proposta popular deverá ser articulada, exigindo-se para
o seu recebimento pela Câmara, a identificação dos assinantes,
mediante indicação do numero do respectivo título eleitoral,
bem como a certidão expedida pelo órgão eleitoral competente,
contendo a informação do numero total de eleitores do Bairro,
da Cidade ou do Município.    § 2º - A tramitação dos Projetos de
Lei  de  iniciativa  popular  obedecerá  às  normas  relativas  ao
processo Legislativo.    § 3º - Caberá o Regimento Interno da
Câmara, assegurar e dispor sobre o modo pelo qual os Projetos
de iniciativa popular serão defendidos na Tribuna da Câmara.   
§ 4º - A Lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de
estado de sítio ou intervenção no município.    Art. 49º - São
objetos de Lei complementares as seguintes matérias:    I  -
Código  Tributário  Municipal     II  -  Código  de  obras  ou
Edificações;     III  -  Código de Posturas;     IV -  Código de
Zoneamento;    V - Código de parcelamento do solo;    VI -
Regime Jurídico  dos  Servidores;     VII  –  Plano Diretor.    
Parágrafo único.  As Leis complementares exigem para a sua
aprovação o voto favorável da maioria absoluta dos membros da
Câmara.    Art. 50º - As Leis delegadas serão elaboradas pelo
Prefeito Municipal,  que deverá solicitar delegação à Câmara
Municipal.   ESTADO DO MARANHÃO    MUNICÍPIO DE
ALTO PARNAÍBA - MA   § 1º - Não serão objeto de delegação
os  atos  de  competência  privativa  da  Câmara Municipal  e  a
Legislação sobre planos plurianuais,  Orçamentos e diretrizes
orçamentárias.    § 2º - A delegação ao Prefeito Municipal terá a
forma  de  decreto  Legislativo  à  Câmara  Municipal,  que
especificará seu conteúdo e os termos de seus exercícios.    § 3º
-  Se  o  decreto  Legislativo  determinar  à  apreciação  da  Lei
delegada pela Câmara, esta fará em votação única vedada a
qualquer emenda.    Art. 51º – O Prefeito Municipal em caso de
calamidade  pública  poderá  decreta-la,  desde  que  sejam
obedecidas rigorosamente as condições previstas na Legislação
em vigor.    Art. 52º - Não será admitido aumento da despesa
prevista:     I  -  nos  projetos  de iniciativa  popular  e  nos  de
iniciativa  exclusiva  do  Prefeito  Municipal,  ressalvado,  neste
caso, os projetos de Leis Orçamentárias;    II - nos projetos
sobre  organização  do  serviço  Administrativo  da  Câmara
Municipal.    Art. 53º - O Prefeito Municipal poderá solicitar
urgência  para  apreciação  de  Projetos  de  sua  iniciativa
considerados relevantes,  os quais deverão ser apreciados no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, ou na próxima Sessão.    § 1º -
Decorrido, sem deliberação, o prazo fixado no caput deste Art.,
o projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia, para
que se ultime sua votação, sobrestando-se a deliberação sobre
qualquer outra matéria, exceto medida provisória, veto e Leis
orçamentárias.    § 2º - O prazo referido neste Art. não ocorre
no período de recesso da Câmara e nem se aplica aos projetos
de codificação.    Art. 54º - O Projeto de Lei aprovado pela
Câmara será, no prazo de 10 (dez) dias úteis enviado pelo seu
Presidente  ao  Prefeito  Municipal  que,  concordando  o
sancionará no prazo de 15 (quinze) dias úteis.    § 1º - Decorrido
o  prazo  de  15  (quinze)  dias  úteis  o  silêncio  do  Prefeito
Municipal importará em sanção.    § 2º - Se o Prefeito Municipal
considerar o Projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou
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contrário ao interesse publico, vetá-lo-á total ou parcialmente,
no  prazo  de  15  (quinze)  dias  úteis,  contando  da  data  de
recebimento,  e  comunicará,  dentro  de  48  (quarenta  e  oito)
horas, ao Presidente da Câmara os motivos de veto.    § 3º - O
veto  parcial  somente  abrangera  texto  integral  de  Art.  de
parágrafo, de inciso ou de alínea.    § 4º - O veto será apreciado
no prazo de 30 (trinta) dias, contado do seu recebimento, com o
parecer  ou  sem ele,  em uma única  discussão  e  votação.   
ESTADO  DO  MARANHÃO     MUNICÍPIO  DE  ALTO
PARNAÍBA - MA   § 5º - O veto somente será rejeitado pela
maioria absoluta dos Vereadores, mediante votação aberta;    §
6º - Esgotado sem deliberação o prazo previsto no parágrafo 4º
deste artigo, o veto será colocado na Ordem do Dia da Sessão
imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação
final,  exceto medida provisória.     §  7º -  Se o veto não for
rejeitado, o projeto será enviado ao Prefeito Municipal, em 48
(quarenta e oito) horas, para promulgação.    § 8º - Se o Prefeito
municipal não promulgar a Lei nos casos previstos, e ainda no
caso da sanção tácita, o Presidente da Câmara a promulgará, e,
se este não o fizer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
caberá ao Vice-Presidente obrigatoriamente fazê-lo.    § 9º - A
manutenção  do  veto  não  restaura  matéria  suprimida  ou
modificada pela Câmara.    Art. 55º - A matéria constante de
Projeto de Lei rejeitada somente poderá constituir objeto de
novo Projeto, a mesma Sessão Legislativa, mediante proposta
da maioria absoluta dos membros da Câmara.    Art. 56º - A
Resolução destina-se a regular matéria político-administrativa
da Câmara, de sua competência exclusiva, não dependendo de
sanção ou veto do Prefeito Municipal.    Art. 57º - O Decreto
Legislativo  destina-se  a  regular  matéria  de  competência
exclusiva  da  Câmara  que  produza  efeitos  externos,  não
dependendo da sanção ou veto de Prefeito Municipal.    Art.
58º  -  O Processo Legislativo das Resoluções e dos Decretos
Legislativo se dará conforme determinado no Regime Interno.   
Art.  59º  -  O  cidadão  que  desejar  poderá  usar  da  palavra
durante a primeira discussão dos Projetos de Leis, para opinar
sobre eles desde que se escreva em lista especial na Secretaria
da Câmara, antes de iniciar a Sessão.    § 1º - Ao se escreve, o
cidadão deverá fazer referência à matéria sobre a qual falará;
Não lhe sendo permitido abordar tema que não tenham sido
expressamente mencionados na inscrição.    § 2º - Caberá ao
Presidente da Câmara fixar o numero de cidadãos que poderá
fazer da palavra em cada Sessão.    § 3º - O Regimento Interno
da Câmara estabelecerá as condições e requisições para o uso
da palavra pelos cidadãos.      ESTADO DO MARANHÃO   
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   SUBSEÇAO IV   
Do Exame Publico das Contas do Município   Art. 60º - As
contas do Município ficarão à disposição dos cidadãos durante
60 (sessenta) dias,  a partir de 15 (quinze) de abril  de cada
exercício, no horário de funcionamento da Câmara Municipal,
em local de fácil acesso ao publico.    § 1º - A Consulta as
Contas  Municipais  poderá  ser  feita  por  qualquer  cidadão,
independentemente de requerimento, autorização ou despacho
de qualquer autoridade.    § 2º - A consulta só poderá ser feita
no recinto da Câmara e haverá pelo menos 3 (três) cópias à
disposição  do  publico.     §  3º  -  A  reclamação  apresentada
deverá:    I - ter a identificação e qualificação do reclamante;   
II - ser apresentada em 4 (quatro) vias no protocolo da Câmara
Municipal.     § 4º -  As vias de reclamação apresentadas no
protocolo da Câmara terão as seguintes destinações:    I - A
primeira via deverá ser encaminhada pela Câmara ao Tribunal
de Contas dos Municípios, mediante oficio.    II - A Segunda via
deverá ser  anexada às  Contas  à  disposição do publico  pelo
prazo de restar ao exame e apreciação;    III - A terceira via se
constituirá  em recibo do reclamante  deverá  ser  autenticada
pelo servidor que a receber no protocolo;    IV - A quarta via
será arquivada na Câmara Municipal.    § 5º - A anexação da 2ª
via de que trata o inciso segundo do parágrafo 4º deste artigo
independerá do despacho de qualquer autoridade e deverá ser
feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas pelo servidor que

tenha  recebido  no  protocolo  da  Câmara,  sobre  pena  de
suspensão, sem vencimento pelo prazo de 15 (quinze) dias.   
Art. 61º - A Câmara Municipal enviará ao reclamante cópia da
correspondência que encaminhou ao Tribunal de Contas dos
Municípios.    Art. 62º - O controle da Câmara Municipal será
exercido com o auxilio do Tribunal de Contas dos Municípios, e
compreendera  a  apreciação  das  Contas  do  Prefeito,  o
desempenho  das  funções  de  Auditorias  Financeiras
Orçamentária,  bem  como  o  julgamento  das  contas  dos
Administradores  e  demais  responsáveis  por  bens  e  valores
públicos.    ESTADO DO MARANHÃO    MUNICÍPIO DE
ALTO PARNAÍBA - MA   § 1º -  O Tribunal  de Contas do
Município emitirá parecer prévio das contas do Prefeito e será
considerado insubsistente por decisão de 2/3 (dois terço) dos
membros da Câmara de Vereadores e será julgado aplicando-se
os seguintes procedimentos:    I - A Mesa da Câmara Municipal
de Vereadores, após receber a prestação de contas, juntamente
com o parecer prévio do Tribunal de Contas, deverá determinar
a sua inclusão na pauta da primeira sessão ordinária vindoura e
nesta sessão proceder à leitura do parecer prévio do Tribunal
de Contas;    II - O Presidente da Câmara enviará o parecer
prévio do Tribunal de Contas às comissões de Justiça, Redação
de Leis, Economia, Orçamento e Finanças, para que estas, no
prazo  estabelecido  no  Regimento  Interno,  produzam  o
parecer;    III - No prazo estabelecido no Regimento Interno
proceder-se-á  à  votação  pelo  Plenário  do  parecer  das
comissões;     IV  -  O  responsável  pelas  contas  deverá  ser
notificado por escrito  e  através de ofício,  acompanhado das
cópias dos pareceres das Comissões e do Tribunal de Contas,
via postal, com aviso de recebimento da decisão do Plenário;   
V - Se irregulares as contas, a notificação deverá constar das
irregularidades apontadas, formulando-se, assim, a acusação;   
VI - Será de 15 (quinze) dias o prazo dado ao responsável pela
prestação  de  contas  para  apresentar  a  sua  defesa  oral  ou
escrita e as provas que desejar produzir;    VII -  Solicitado
documento  pelo  responsável  pela  prestação  de  contas,  a
Câmara deverá entregar no prazo de 10 (dez) dias a contar do
recebimento  do  pedido,  suspendendo  o  prazo  para
apresentação  de  sua  defesa,  que  se  reiniciará  a  partir  da
entrega do documento;    VIII - Vencido o prazo de 15 (quinze)
dias,  concedido  para  defesa,  o  Presidente  da  Câmara,  na
primeira sessão ordinária, mandará ler a defesa do acusado e o
rol de provas e testemunhas, designando o dia do julgamento
das contas que deverá ser na próxima sessão ordinária;    IX -
Na sessão de julgamento deverá ser ouvido o responsável pelas
contas ou seu representante legal,  que deverá ser advogado
habilitado, tendo o direito de defenderem-se por até 2 (duas)
horas,  concedendo-se  a  seguir  a  palavra  aos  senhores
Vereadores,  para,  no  prazo  de  5  (cinco)  minutos  cada,
discursarem  sobre  a  acusação  e  a  defesa;     X  -  Após  o
pronunciamento  dos  Vereadores  serão  ouvidas  todas  as
testemunhas do acusado, bem como serem produzidas todas as
provas requeridas pelo mesmo;    XI - Após a oitiva do acusado,
suas testemunhas e a sua produção de provas, depois de ouvido
os Vereadores que quiserem manifestar-se sobre o julgamento,
o Presidente da Câmara passará à votação, que será nominal e
aberta;   ESTADO DO MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO
PARNAÍBA - MA   XII - O Vereador não participará da votação,
mesmo presente à sessão, quando esta tratar de contas das
quais  ele  ou seu cônjuge ou pessoa de  quem seja  parente,
consanguíneo ou afim, até o 3º grau, tenha sido gestor;    XIII -
O Presidente declarará o resultado e mandará expedir decreto
legislativo que será assinado pela Mesa e incluído na Ata da
Sessão que deverá ser assinada pelos Vereadores e todos os
presentes;    XIV - No dia seguinte o Presidente da Câmara
Municipal  mandará  publicar  o  decreto  legislativo,  no  jornal
local, no mural da Câmara Municipal, no mural da Prefeitura e
na  Agência  dos  Correios  local,  solicitando  do  Chefe  dos
Correios e do Prefeito atual certidão de publicação do decreto
legislativo que aprovou ou rejeitou as contas do responsável

SãO LUíS, 21 DE DEZEMBRO DE 2018 * ANO IV * Nº 1995

10/57www.famem.org.br



pela prestação de contas anual;    XV - De posse das certidões
das  autoridades  acima  referidas,  o  Presidente  da  Câmara
dirigirá  ofício  ao  Juiz  Eleitoral  da  Comarca,  ao  Ministério
Público Estadual e ao Tribunal de Contas, com cópia do decreto
legislativo, cópia da Ata da Sessão de Julgamento e cópia das
certidões de publicação no DOEMA – Diário Oficial do Estado
do  Maranhão,  do  referido  decreto;     XVI  -  Deverá  estar
presentes  na  votação  das  contas  do  Prefeito  a  maioria
qualificada  de  2/3  (dois  terços)  dos  Vereadores  da  Câmara
Municipal;    Art. 63º - As contas da Câmara Municipal serão
enviadas diretamente ao Tribunal de Contas do Município até
31 de março do exercício seguinte.   CAPITULO II    Do Poder
Executivo    SEÇÃO I    Do Prefeito e do Vice-Prefeito
Municipal   Art. 64º - O Poder Executivo Municipal é exercido
pelo  Prefeito,  com  funções  pol í t icas,  executiva  a
administrativas,  auxiliado  pelos  Secretários  Municipais  ou
Diretores  equivalentes.     Parágrafo  único.   Aplica-se  à
elegibilidade para Prefeito e Vice-Prefeito o disposto no § 1º
Art. 16 desta Lei Orgânica com idade mínima de 21 (vinte e um)
anos.     Art.  65º  -  O Prefeito  e  Vice-Prefeito  serão eleitos
simultaneamente, para cada legislatura, por eleição direta, em
sufrágio universal e secreto.    §  1º -  A eleição do Prefeito
importará a do Vice-Prefeito com ele registrado.    § 2º - O
mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito é de 4 (quatro) anos.   
ESTADO  DO  MARANHÃO     MUNICÍPIO  DE  ALTO
PARNAÍBA -  MA   Art.  66º  -  O  Prefeito  e  Vice-Prefeito
tomarão  posse  no  dia  1º  de  janeiro  do  ano  subsequente  à
eleição,  em sessão solene da Câmara Municipal  ou,  se esta
estiver  reunida,  perante  a  autoridade  jurídica  competente,
ocasião  em  que  prestarão  o  seguinte  compromisso:    
“PROMETO, POR MINHA HONRA E PELA PÁTRIA, PROMETO
SOLENEMENTE, MANTER, DEFENDER, CUMPRIR E FAZER
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO MARANHÃO E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,
OBSERVAR  AS  LEIS  E  PROMOVER  O  BEM  GERAL  DO
MUNICÍPIO”.    § 1º - Se até o dia 10 (dez) de janeiro o Prefeito
ou  Vice-Prefeito,  salvo  motivo  de  força  maior,  devidamente
comprovado  e  aceito  pela  Câmara  Municipal,  não  tiver
assumido o cargo, este será declarado vago.    § 2º - enquanto
não  ocorrer  à  posse  do  Prefeito,  assumirá  o  cargo  o  Vice-
Prefeito  e,  na  falta  ou  impedimento  deste,  o  Presidente  da
Câmara Municipal.    § 3º - No ato da Posse e ao termino do
mandato, o Prefeito e o Vice-Prefeito farão declaração publica
de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio, resumidas
em Atas e divulgavas para o conhecimento do publico.    § 4º - O
Vice-Prefeito,  além  de  outras  atribuições  que  lhe  forem
conferidas pela Legislação local  auxiliará o Prefeito,  sempre
que por ele convocado, para missões especiais e substituirá nos
casos de licença, e o sucederá, no caso de vacância do cargo.   
Art.  67º  -  Em caso de impedimento do Prefeito  e  do Vice-
Prefeito ou vacância dos respectivos cargos, será chamado ao
exercício  do  cargo  de  Prefeito  o  Presidente  da  Câmara
Municipal.     §  1° -  A recusa do Presidente da Câmara em
assumir a Prefeitura implicará em perda do mandato que ocupa
na mesa.    § 2º - Vagando os cargos a Prefeito e Vice-Prefeito,
far-se-á eleição no prazo de noventa dias, depois de aberta a
última vaga.    § 3º - Ocorrendo vacância nos dois últimos anos
de  mandato,  a  eleição  para  ambos  os  cargos  será  feita  30
(trinta) dias depois da última vaga indiretamente pela maioria
absoluta dos membros da Câmara Municipal, na forma que a lei
complementar  estabelecer.  ESTADO  DO  MARANHÃO    
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   SEÇÃO II    Das
Proibições    Art.  68º  -  O  Prefeito  e  o  Vice-Prefeito  não
poderão, desde a posse, sob pena de perda de mandato:    I -
Firmar  ou  manter  contrato  com  o  Município  ou  com  suas
autarquias, Empresas Publicas, Sociedade de Economia mista
fundações  ou  empresas  concessionária  de  serviços  público
Municipal,  salvo  quando  o  contrato  obedecer  à  cláusula
uniforme;     II  -  Aceitar ou exercer cargos, função ou emprego
remunerado, inclusive os de que seja admissível ad nutum, na

virtude de  concurso  publico,  aplicando-se,  nesta  hipótese,  o
disposto no inciso II do artigo 38 da Constituição Federal.    III -
Ser titular de mais de um mandato eletivo;    IV  -  patrocinar
causas  em  que  seja  interessada  a  qualquer  das  entidades
mencionadas no inciso I deste artigo.    V  -  Ser proprietário,
controlador  ou  Diretor  de  empresa  que  goze  de  favor
decorrente  de  contrato  celebrado  com o  Município  ou  nela
exercer função remunerada;    VI  -   Deixar de repassar a
Câmara Municipal, no prazo legal, os recursos correspondentes
às suas dotações orçamentárias, conforme o disposto no Art.
168 da Constituição Federal.    VII - Fixar residência fora do
Município.    § 1º  -  O Prefeito será julgado pela prática de
crime de responsabilidade,  perante o Tribunal  de Justiça do
Estado.     §  2º  -  São  infrações  político-administrativas  do
Prefeito:     I  -  as  previstas  em Lei  Federal;     II  -  o  não
cumprimento ao disposto de Art. 76, XII desta Lei Orgânica;    §
3º -  O Prefeito será julgado, pela prática de infrações político-
administrativa, pela Câmara.    § 4º - Será declarado vago, pela
Câmara Municipal o cargo do Prefeito quando:    I  -  ocorrer
falecimento, renuncia ou condenação por crime funcional ou
eleitoral;    II  -  deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito
pela Câmara, dentro do prazo de 10 (dez) dias;    III - infringir a
norma do  artigo   70  desta  Lei  Orgânica;     ESTADO DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   IV
- perder ou tiver suspensos os direitos políticos.    Art. 69º  -  O
Prefeito,  o  Vice-Prefeito,  os  Vereadores  e  os  servidores
municipais, assim como as pessoas ligadas a qualquer deles por
matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo até o segundo
grau, ou por adoção, não poderão contratar com o Município,
subsistindo  a proibição até 6 (seis) meses depois de findas as
respectivas funções, ressalvados os contratos cujas cláusulas e
condições  sejam  uniformes  para  todos  os  interessados.   
SEÇÃO III    Das Licenças   Art. 70º - O Prefeito não poderá
ausentar-se do Município sem licença da Câmara Municipal, sob
pena de perda do mandato, salvo por período inferior a 10 (dez)
dias úteis.    Art. 71º  -  O Prefeito o Vice-Prefeito poderão
licenciar-se  quando  impossibilitado  de  exercer  o  cargo,  por
motivo de doença devidamente comprovada.    Parágrafo único. 
No caso deste artigo e de ausência em missão oficial, o Prefeito
licenciado fará jus à sua remuneração integral.   SEÇÃO IV   
Das Atribuições do Prefeito   Art. 72º  -  Ao Prefeito, como
chefe  da  administração,  compete  dar  cumprimento  às
deliberações da Câmara,  dirigir  e defender os interesses do
Município, assim como adotar de acordo com a Lei, as ações
municipais.     Art. 72º-A   -   O Prefeito,  eleito ou reeleito,
apresentará o Plano Estratégico de sua gestão até 180 (cento e
oitenta)  dias,  após  sua  posse  que  conterá:  os  objetivos  do
governo, as diretrizes setoriais, as iniciativas estratégicas, os
indicadores e metas quantitativas para cada uma das áreas de
resultado da Administração Pública Municipal, observando, no
mínimo, as diretrizes de sua campanha eleitoral e as demais
normas do Plano Plurianual.    Art. 73º - Compete ao Prefeito,
entre outras atribuições:    I - a iniciativa das leis, na forma e
casos  previstos  nesta  Lei  Orgânica;     II  -  representar  o
Município em Juízo e fora dele;   ESTADO DO MARANHÃO   
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   III  -  sancionar,
promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e
expedir os regulamentos para sua fiel execução;    IV - vetar, no
todo ou em parte, os Projetos de Lei aprovados pela Câmara;   
V  -   decretar  nos  termos  da  Lei,  a  desapropriação  por
necessidade ou utilidade publica, ou por interesse social;    VI -
expedir decretos, portarias e outros atos administrativos;    VII -
permitir  ou  autorizar  a  execução  de  serviços  públicos  por
terceiros;     VIII  -  permitir  ou  autorizar  o  uso  de  bens
Municipais, por terceiros;    IX  -  prover os  cargos públicos e
expedir  os  demais  atos  referentes  à  situação  funcional  dos
servidores;    X  -  enviar à Câmara os Projetos de leis relativos
ao orçamento anual e ao plano plurianual do Município e de
suas autarquias;    XI  -  encaminhar à Câmara, nos meses de
maio,  setembro  e  dezembro,  até  o  final  de  cada  um,
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demonstração e avaliação no cumprimento das metas fiscais de
cada quadrimestre para exame através de audiências pública;   
XII   -   encaminhar  aos  órgão  competentes  os  planos  de
aplicações de contas exigidas em Lei;     XIII  -   prestar à
Câmara, dentro de 15 (quinze) dias úteis, as informações pela
mesma solicitada, salvo prorrogação, a seu pedido e por prazo
determinado,  em  face  da  complexidade  da  matéria  ou  da
dificuldade  de  obtenção  nas  respectivas  fontes,  dos  dados
pleiteados;    XV- prover os serviços e obras da administração
publica;    XVI  -  supervisionar a arrecadação dos tributos, bem
como  a  aplicação  da  receita,  autorizando  as  despesas  e
pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos
créditos votados pela Câmara;    XVII  -  colocar à disposição  da
Câmara  os  recursos  financeiros  correspondentes  as  suas
dotações orçamentárias,  calculadas de acordo com as fontes
previstas na Constituição Federal,  ratificadas por decisão do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, inclusive, incluindo
nos cálculos de repasse, a contribuição de iluminação pública.   
XVIII  -  aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como
revê-las quando impostas irregularmente;    XIX - resolver sobre
os  requerimentos,  reclamações  ou  representações  que  lhe
forem dirigidas;   ESTADO DO MARANHÃO    MUNICÍPIO
DE ALTO PARNAÍBA - MA   XX  -  oficializar, obedecidas às
normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos,
mediante  denominação  aprovada  pela  Câmara;     XXI   -  
convocar extraordinariamente a Câmara quando o interesse da
administração o exigir;    XXII  -  aprovar projeto de edificação e
planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbanos ou
para fins urbanos;    XXIII  -  apresentar, anualmente, à Câmara,
relatórios  circunstanciado  sobre  o  estado  das  obras  e  dos
serviços Municipais, assim como o programa da administração
para o ano seguinte;    XXIV  -  organizar os serviços internos
das repartições criadas por Lei, sem exceder as verbas para tal
destinadas;    XXV  -  contrair empréstimos e realizar operações
de credito, mediante previa autorização da Câmara;    XXVI  - 
providenciar sobre a administração dos bens do Município e sua
alienação, na forma da Lei;    XXVII  -  organizar e dirigir nos
termos da Lei, os serviços relativos às terras do Município;   
XXVIII - desenvolver o sistema viário do Município;    XXIX  - 
conceder   auxilia  prêmios  e  subvenções,  nos  limites  das
respectivas verbas orçamentárias e do Plano de distribuição,
previa  e  anualmente  aprovado  pela  Câmara;     XXX  -
providenciar  sobre  o  incremento  do  ensino;     XXXI  -
estabelecer a divisão administrativa do Município;     XXXII - 
solicitar  o  auxilio  das  autoridades  policiais  do  Estado  para
garantir o cumprimento dos seus atos;    XXXIII  -  solicitar
obrigatoriamente,  autorização à Câmara para ausentar-se do
Município por tempo superior a 10 (dez) dias úteis;    XXXIV -
adotar  previdências  para  a  conservação  e  salvaguarda  do
patrimônio Municipal;    XXXV  -  publicar até trinta (30) dias
após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da
execução orçamentária;    XXXVI  -  celebrar convênios com
entidades públicas ou privadas para realização de objetos de
interesse do Município;    XXXVII - decretar calamidade pública
quando fatos a justificarem;   ESTADO DO MARANHÃO   
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   XXXVIII-  fixar as
tarifas  dos  serviços  públicos  concedidos  e  permitidos,  bem
como daqueles  explorados pelo  próprio  Município,  conforme
critérios estabelecidos nesta Lei Orgânica;    XXXIX  -  realizar
audiência  pública  com entidades  da  sociedade  covil  e  com
membros  da  comunidade;     XL  -  efetuar  pagamento  aos
servidores públicos do Município até o último dia útil de cada
mês, salvo regulamentação pela Lei Federal.    XLI - Remeter
mensagem de  governo  à  Câmara  Municipal  por  ocasião  da
abertura da sessão legislativa, expondo a situação do Município
e solicitando as providências que julgar necessárias.    Art. 74º 
-  O Prefeito poderá delegar  por decreto a seus auxiliares, as
funções administrativas previstas nos incisos IX,  XV, XXIV e
XXXVII do Art.  73º desta Lei  Orgânica.    SEÇÃO V    Da
Transição Administrativa   Art. 75º  -  Ate 30 (trinta) dias

antes  das  eleições  Municipais  o  Prefeito  Municipal  deverá
preparar,  para  entregar  ao  sucessor  e  para  publicação
imediata, relatório da situação da Administração Municipal que
conterá, entre outras, informações atualizadas sobre:     I  -
divida do Município, por credor com as datas dos respectivos
vencimentos, inclusive das dividas ao longo prazo e encargos
decorrentes  de  operações  de  créditos,  informando  sobre  a
capacidade da administração Municipal, realizar operação de
credito de qualquer natureza;    II  -  medidas necessárias à
regularização  das  contas  Municipais  perante  o  Tribunal  de
Contas dos Municípios se for o caso;    III  -  prestação de contas
de convênios celebrados com organismos da União e do Estado,
bem como de recebimento de subvenção ou auxílios;     IV  - 
situação dos contratos com concessionárias e promissórias de
serviços públicos;    V  -  o Estado dos contratos de obras e
serviços  em  execução  ou  apenas  formalidades,  informando
sobre o que foi realizado e pago e o que há por executar e paga,
com os prazos respectivos;    VI  -   transferências a serem
recebidas  da  União  e  do  Estado  por  força   do  mandato
constitucional ou de convênios;   ESTADO DO MARANHÃO   
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   VII  -  projetos de
Lei  de  iniciativa  do  Poder  Executivo  em  curso  na  Câmara
Municipal,  para  permitir  que  a  nova  administração  decida
quanto a Conveniência de lhes dar prosseguimento, acelerar
seu andamento ou retira-los;    VIII  -  situação dos serviços do
Município, seu custo, quantidade e órgão em que estão lotados
e em exercício.    IX  –  Situação dos servidores do município,
seu  custo,  quantidade,  órgãos  em  que  estão  lotados  e  em
exercício.     Art. 76º - É vedado ao Prefeito municipal assumir,
por qualquer forma, compromisso financeiro para execução de
programas ou projetos após o termino do seu mandato, não
previsto na Legislação Orçamentária.    § 1º - Serão nulos e não
produzirão nenhum efeito os empenhos e atos praticados em
descordo com este artigo, sem prejuízo da responsabilidade do
Prefeito Municipal.   SEÇÃO VI    Dos Auxiliares Diretos do
Prefeito   Art. 77º - São auxiliares diretos do Prefeito:    I - Os
Secretários Municipais ou Diretores equivalentes;    Parágrafo
único. Os cargos de livre nomeação e demissão do Prefeito;   
Art.  78º   -  Lei  Municipal  estabelecerá  as  atribuições  dos
auxiliares diretos do Prefeito, definindo-lhes a competência, de
deveres e responsabilidades.    Art. 79º   -   Os Secretários
Municipais  serão  escolhidos  dentre  cidadãos  maiores  de  21
(vinte e um) anos,  de reconhecida competência e reputação
ilibada e no exercício de seus direitos políticos, sendo proibida
a nomeação de pessoas consideradas inelegíveis em razão de
atos considerados ilícitos nos termos da Lei Ficha Limpa.    Art.
80º   -   Além das  atribuições  fixadas  em Lei,  compete  aos
Secretários ou Diretores:    I - subscrever atos e regulamentos
referentes aos seus órgãos;    II  -  Expedir instruções para a
boa execução das Leis,  Decretos e regulamentos;     III   -  
Apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados
por  suas  repartições;   ESTADO  DO  MARANHÃO    
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   IV  -  Comparecer a
Câmara Municipal, sempre que convocado pela mesma, para
prestação de esclarecimentos oficiais.    § 1º  -  Os decretos atos
e  regulamentos  referidos  aos  serviços  autônomos  ou
autárquicos serão referendados pelos Secretários ou Diretores
de Administração.    § 2º - O descumprimento ao inciso IV deste
a r t i g o ,  s e m  j u s t i f i c a ç ã o  i m p o r t a  e m  c r i m e  d e
responsabilidade.    Art. 81º  -  Os Secretários ou Diretores são
solidariamente  responsáveis  com  o  Prefeito  pelos  atos  que
assinarem ordenarem ou praticarem.    Art. 82º - Os auxiliares
diretos do Prefeito farão declaração de bens no ato da posse e
no termino do exercício do cargo.    Art. 83º  -  O Prefeito
Municipal  poderá  realizar  consultas  populares  para  decidir
sobre assuntos de interesse especifico do Município, de Bairro
ou de distrito, cujas medidas deverão ser tomadas diretamente
pela Administração Municipal.    Art. 84º - A consulta popular
deverá  ser  realizada  sempre  que  a  maioria  absoluta  dos
membros da Câmara ou pelo menos 5% (cinco por cento) do
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eleitorado inscrito no Município, no Bairro ou distrito, com a
identificação do titulo eleitoral;    Art. 85º  -  A votação será
organizada pelo Poder Executivo no prazo  de dois meses após a
apresentação  da  proposição,  adotando-se  Cédula  Oficial  que
conterá as palavras SIM e NÃO, indicando respectivamente,
aprovação ou rejeição da proposição.    § 1º - A proposição será
considerada aprovada se o resultado lhe tiver sido favorável
pelo voto da maioria dos eleitores que compareceram às urnas,
em manifestação a que se tenham apresentado pelo menos 5%
(cinco por cento) da totalidade dos   eleitores envolvidos.    § 2º
- Serão realizadas, no máximo, duas consultas por ano.    § 3º -
É vedada a realização de consultas populares nos quatro meses
que antecedem as eleições para qualquer nível de Governo.   
Art. 86º   -  O Prefeito municipal proclamará o resultado da
consulta popular, que será considerada como decisão sobre a
questão  proposta  devendo   o  Governo  Municipal,  quando
couber,  adotar  as  providências  legais  para  sua  consecução.
 ESTADO  DO  MARANHÃO     MUNICÍPIO  DE  ALTO
PARNAÍBA - MA   SEÇÃO VII    Das Licitações   Art. 87º  - 
As licitações para compras, obras, serviço e alienações serão
procedidas  observando  a  legislação  pertinente,  bem  como
mediante autorização Legislativa.    Art. 88º  -  Deverão ser
observados,  nas  licitações  os  prazos  fixados  na  legislação
pertinente.     Parágrafo  único.   Os  prazos  previstos  na
legislação sobre o dia de começo e incluindo-se de vencimento
se  o  vencimento  ocorrer  em  sábado,  domingo,  feriado  ou
facultativo, fica transferido para o primeiro dia útil.    Art. 89º 
-  Entre as modalidades de licitações para alienação, inclusive
de  bem moveis,  inclui-se  o  leilão,  que  poderá  ser  utilizado
independentemente de valor, observando-se o prazo mínimo de
publicidade de 15 (quinze) dias.    Art. 90º  -  Ressaltado o
disposto  no  artigo  anterior,  a  alienação  de  bens  moveis
dependerá de concorrência.    Parágrafo único.  Aplicam-se às
alienações  de  bens  imóveis  os  limites  estabelecidos  para
compras e serviços.    Art. 91º  -  É indispensável à licitação
nos casos de doação e permuta ou transação de bens móveis ou
imóveis, bem como alienação de ações, que serão vendidas em
bolsa.    Parágrafo único.  As alienações previstas neste artigo,
só  poderão  ser  efetuadas  mediante  autorização  da  Câmara
municipal.   TITULO III    Da Administração Municipal   
CAPITULO  I     Disposições  Gerais    Art.  92º   -   A
administração  pública  direta,  indireta  ou  fundamental  do
Município obedecerá no que couber, ao disposto no capitulo VII
de titulo III  da Constituição Federal  e  nesta Lei  Orgânica.  
ESTADO  DO  MARANHÃO     MUNICÍPIO  DE  ALTO
PARNAÍBA - MA   Art. 93º  -  Os planos de Cargos e carreira
de  serviço  público  Municipal  serão  elaborados  de  forma  a
assegurar os servidores Municipais remunerações compatível
com  o  mercado  de  trabalho  para  a  função  respectiva,
oportunidade  de  progresso  funcional  e  acesso  a  cargo  de
escalão superior.     § 1º  -  O Município proporcionará aos
servidores, homens ou mulheres, oportunidades adequadas de
crescimento profissional através de programas de formação de
mão de obra,  aperfeiçoamento e  reciclagem, inclusive para
habitação no atendimento especifico da mulher.    § 2º  -  Os
programas mencionados  no parágrafo  anterior  terão caráter
permanente, para tanto, o Município poderá manter convenio
com instituições especializadas.    Art. 94º  -  À administração
Municipal obedecerá entre outras aos seguintes princípios:    I 
-  os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preenche os requisitos estabelecidos e, Leis;   
II  -  A investidura em cargos de empregos públicos depende da
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
título,  ressalvadas  as  nomeações  para  cargo  em  comissões
declarado em Lei de livre nomeação e exoneração;    III  -  O
prazo de validade de concurso público será de 2 (dois) anos,
prorrogável um vez, por igual período;    IV  -  Durante o prazo
prorrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado
em concurso público  de provas ou de provas e  títulos  será
convocado com prioridade sobre novos concursos para assumir

cargos ou empregos, na carreira;    V  -  Os concursos públicos
para  preenchimento  de  cargos,  empregos  ou  funções  na
administração Municipal, não poderão ser realizados antes de
decorridas, 30 (trinta) dias do encerramento das inscrições, as
quais deverão está aberta pelo menos 15 (quinze) dias;    VI  - 
Os  cargos  em  comissões  e  as  funções  de  confiança  serão
exercidos,  preferencialmente  por  servidores  ocupantes  de
cargos  de  carreira  técnica  ou  profissional,  nos  casos  e
condições previstas em Leis;    VII - É garantido ao servidor
público civil o direito à livre associação sindical;    VIII  -  O
direito  de  greve  será  exercido  nos  termos  e  nos  limites
definidos em Lei complementar Federal;    IX  -  Fica reservado
em percentual, não inferior a 5% (cinco por cento) dos cargos e
empregos  do  Município  destinado  a  pessoas  portadoras  de
deficiência, devendo os critérios para seu preenchimento ser 
definidos em Lei Municipal;    X - A Lei estabelecerá os casos de
contratações  por  tempo  determinado  para  atender  as
necessidades temporárias de excepcional interesse público;   
ESTADO  DO  MARANHÃO     MUNICÍPIO  DE  ALTO
PARNAÍBA - MA   XI  -  A  revisão geral da remuneração dos
servidores  públicos  far-se-á  sempre  na  mesma  data,
obedecendo ao mesmo percentual;    XII  -  A Lei ficará o limite
máximo  e  a  relação  dos  valores  entre  a  maior  e  a  menor
remuneração dos servidores observado, como limite máximo  os
valores  percebidos  como  remuneração,  em  espécie,  pelo
Prefeito;      XIII   -   Os  vencimentos  dos  cargos  do Poder
Legislativo  não poderão ser  superior  aos  cargos pelo  Poder
Executivo;    XIV  -  É vedada a vinculação ou equiparação de
vencimentos, para efeito de remuneração de pessoal do serviço
público, ressalvado o disposto no inciso anterior e no Art. 99º §
1º  desta Lei  Orgânica;     XV -   Os acréscimos pecuniários
percebidos  por  servidores  públicos  não  serão  computados
acumuladas, para fins de concessão de acréscimos  ulteriores,
sob o mesmo título  ou idêntico fundamento;     XVI   -   Os
vencimentos  dos  servidores  públicos  são  irredutíveis  e  a
remuneração obedecerá ao que dispõe os Art. 37, XI, XII, 150,
III,  §  2º,  I  da  Constituição  Federal;     XVII  -  É  vedada  à
acumulação  remunerada  de  cargos  públicos,  exceto  houver
compatibilidade  de  horários:     a)  -  a  de  dois  cargos  de
professores;     b)  -  a  de um cargo de professor com outro
técnico ou cientifico;     c)  -  a  de dois cargos ou empregos
privativos  de  profissionais  de  saúde,  com  profissões
regulamentadas;    XVIII  -  A proibição de acumular estender-se
a  empregos  e  funções  e  abrangem  autarquias,  empresas
públicas, sociedade de economia mista fundações mantidas pelo
Poder Executivo, inclusive cargos comissionados;    XIX  -  A
administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro
de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre
os demais setores administrativos, na forma da Lei;    XX  - 
Somente  por  Lei  especifica  poderão  ser  criados  empregos
públicos,  sociedade  de  economia  mista,  autarquias  ou
fundações  públicas;     XXI   -   Depende  de  autorização
Legislativa, em cada caso, a  criação subsidiaria das entidades
mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de
qualquer  delas  em  empresas  privadas;       ESTADO DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA – MA  
XXII  -  Ressalvadas os casos especificados na Legislação, as
obras,  serviços,  compras  e  alienação  serão  contratados
mediante processo de licitação pública que assegura igualdade
de  condições  a  todos  os  concorrentes,  com  clausulas  que
estabeleçam obrigações de pagamentos, mantidas as condições
efetivas  da  proposta,  nos  termos  da  Lei,  exigindo-se  a
qualificação  técnica-econômica   indispensável  à  garantia  do
cumprimento das obrigações.    § 1º  -  A publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
deverá  ter  caráter  educativo  informativo  ou  de  orientação
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou  imagens
que  caracterizem  promoção  do  pessoal  de  autoridade  ou
servidores públicos;    § 2º -  A não observação nos incisos II, III,
implicará  nulidade  do  ato  e  a  punição  da  autoridade
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responsável,  nos termos da Lei.     §  3º  -   As reclamações
relativas à prestação de servidores públicos serão disciplinadas
em Lei.     §  4º  -   Os atos de improbidade administrativas
importarão  à  suspensão  dos  direitos  políticos,  a  perda  da
função pública, a disponibilidade dos bens e o ressarcimento ao
erário na forma de gradação previstas em Lei, sem prejuízo da
ação penal cabível.    § 5º -  A Lei Federal estabelecerá os
prazos  de  prescrição  para  ilícitos  praticadas  por  qualquer
agente,  servidor  ou  não,  que  causem  prejuízo  ao  erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.    § 6º  -  As
pessoas  jurídicas  de  direito  público  e  as  de  direito  privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus  agentes  nessa  qualidade,  causarem  a  terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.     Art.  95º   -   Ao servidor publico com
exercício  de  mandato  eletivo  aplicam-se  as  seguintes
disposições:    I  -  tratando-se de mandato eletivo federal, ou
estadual afastado de seu cargo, ou função;    II  -  investido no
mandato  de  Prefeito,  será  afastado  do  cargo,   emprego  ou
função sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;    III - 
investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de
horários,  perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou
função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivos, e, não
havendo  compatibilidade,  será  aplicada  a  norma  do  inciso
anterior;    IV  -  em qualquer caso que exija o afastamento para
o  exercício  de  mandato  eletivo,  seu  tempo  de  serviço  será
contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por
merecimento;    V  -  para efeito de benefícios previdenciários,
no caso de afastamento, os valores serão determinados como se
no  exercício  estivesse.     ESTADO  DO  MARANHÃO    
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA – MA   Art. 96º - É vedada
a conversão de férias ou licença em dinheiro,  ressalvado os
casos previstos em Lei.    Art. 97º - O Município concederá,
conforme a Lei dispuser licença remunerada aos servidores que
fizerem adoção na forma da legislação civil.    Art. 98º  -  O
Município,  suas  entidades  da  administração  indireta  e
funcional, bem como as concessionárias e as permissionárias de
serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes
nesta qualidade, causaram a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.  
SEÇÃO I    Dos Servidores Públicos   Art. 99º  -  A Lei
assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de
vencimento para  cargos de atribuições iguais ou  assemelhadas
do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo e
Legislativo, ressalvadas as de vantagens de caráter individual e
as  relativas  à  natureza  e  a  complexidade,  e  ao  local  de
trabalho.    § 1º - Aplica-se a esses servidores o disposto no Art.
7º,  IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIII, e XXX da Constituição Federal.    Art. 100º - o servidor
será aposentado:     I  -  Por invalidez permanente,  sendo os
proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos;    II - 
compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, com
proventos  proporcionais  ao  tempo  de  serviço;  (Lei
complementar 152/2015).    III -  Voluntariamente, deste que
cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício
no serviço público e 5 (cinco) anos no cargos efetivo no que se
dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:    a) 
60  (sessenta)  anos  de  idade  e  35  (trinta  e  cinco)  anos  de
contribuição, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade
e 30 (trinta) de contribuição, se mulher;    b)  65 (sessenta e
cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade,
se  mulher,  com  proventos  proporcionais  ao  tempo  de
contribuição;    §  2º  -    A Lei poderá sobre a aposentadoria em
cargos  ou  empregos  temporár ios .     ESTADO  DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA – MA   §
3º -  O tempo de serviço público federal, estadual, ou Municipal
será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria
e de disponibilidade.    § 4º  -  Os proventos da aposentadoria

serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre
que se modificar a remuneração e na mesma data, sempre que
se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo
também  estendidos  aos  inativos  quaisquer  benefícios  ou
vantagens  posteriormente  concedido  aos  servidores  em
atividade inclusive quando decorrente da transformação  ou
reclassificação  do  cargo  ou  função  em  que  se  deu  à
aposentadoria na forma da Lei.    § 5º  -  O beneficio da pensão
por  morte  corresponderá  à  totalidade  dos  vencimentos  ou
proventos de servidor falecido, até o limite estabelecido em Lei,
observado o disposto no parágrafo anterior.    Art. 101º  -  São
estáveis,  após três   anos de efetivo exercício,  os  servidores
nomeados em virtude de concurso público.     § 1º -  O servidor
público estável,  só perderá o cargo em virtude de sentença
judicial transitada julgado ou mediante processo administrativo
em que lhe seja assegurado ampla defesa.    § 2º  -  Invalidade
por sentença judicial a demissão do servidor  estável, será, ele
reintegrado e eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo
de origem, sem direito de indenização, aproveitado em outro
cargo ou posto em disponibilidade.    § 3º -  Extinto o cargo ou
declarada  sua  desnecessidade,  o  servidor  estável  ficará  em
disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento
em outro cargo.   SEÇAO II    Da Segurança Pública   Art.
102º - O Município poderá constituir Guarda Municipal, força
auxiliar  destinada  à  proteção  de  seus  bens,  servidores  e
instalações, nos termos da Lei complementar.    § 1º  -  A Lei
complementar de criação da guarda municipal disporá sobre
acesso, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho, com
base na hierarquia e disciplina.    § 2º  -  A investidura nos
cargos da guarda municipal far-se-á mediante concurso público
de provas e títulos.    Art. 102º - A -  Incluem-se entre as
atividades da Guarda Municipal:    I  -  A proteção dos parques,
jardins, monumentos em seus prédios e edifícios públicos;    II  -
  O zelo pelo patrimônio público nos limites do poder de polícia
do Município;   ESTADO DO MARANHÃO    MUNICÍPIO DE
ALTO PARNAÍBA - MA   III - A segurança das autoridades
municipais;    IV  -  Guardas auxiliares do trânsito para controle
nos estacionamentos da Prefeitura e auxílio ao policiamento do
trânsito da cidade;    V  -  Guarda de segurança para coadjuvar
no  policiamento  da  cidade  para  as  demais  atividades  não
especificadas acima.    VI -  O uso de arma de fogo pela Guarda
Municipal obedecerá ao regulamento pela legislação federal e
estadual;    VII  -  A lei que dispuser sobre a Guarda Municipal
estabelecerá  sua  organização  e  competência.     Parágrafo
único.  As competências previstas nesse artigo não esgotam o
exercício  privativo  de  outras,  na  forma  da  lei,  desde  que
atendam ao  interesse  local  do  Município,  ao  bem estar  da
população e não conflitem com a legislação federal e estadual.  
TÌTULO  IV     Da  Organização  da  Administração
Municipal    CAPITULO I    Da Estrutura Administrativa  
Art.  103º   -   A  administração  municipal  é  constituída  dos
órgãos integrados na estrutura administrativa da Prefeitura e
de entidades dotadas de personalidade jurídica própria.    § 1º - 
Os órgãos da administração direta que compõem a estrutura
administrativa  da  Prefeitura  se  organiza  e  se  coordenam,
atendendo  aos  princípios  técnicos  recomendáveis  ao  bom
desempenho de suas atribuições.    § 2º  -  As entidades dotadas
de   personalidades  jurídica  própria  que  compõem  à
administração indireta do Município se classificam em:    I -
autarquia  -  o  serviço  autônomo,  criado  por  Lei,  com
personalidade  jurídica,  patrimônio  e  receita  própria,  para
executar  atividades  típicas  da  administração  pública,  que
requeiram,  para  seu  melhor  funcionamento,  gestão
administrativa e financeira descentralizados;     ESTADO DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   II -
empresa pública- a entidade dotada de personalidade jurídica
de  direito  privado,  com patrimônio  e  capital  do  Município,
criada por Lei, para exploração de atividades econômicas que o
Município seja levado a exercer, por força de contingência ou
conveniência administrativa,  podendo investir-se de qualquer
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forma admitida em direito;    III  -   sociedade de economia
mista  -  a entidade se personalidade jurídica de direito privado,
criada por Lei, para exploração de atividades econômicas, sob a
forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto
pertençam, em sua maioria,  ao Município  ou a  entidade de
Administração indireta.    IV  -  fundação pública  -  a entidade
dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada em
virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de
atividades que não exijam execução por órgão ou entidades de
direito  público,  com  autonomia  administrativa,  patrimônio
próprio  gerido  pelos  respectivos  órgãos  de  direção  e
financiamento custeado por recursos do Município e de outras
fontes.   CAPITULO II    Dos Atos Municipais    SEÇÃO I   
Da Publicidade dos Atos  Municipais    Art.  104º   -   A
publicidade das Leis e atos municipais  far-se-á em órgãos da 
imprensa  local  ou  regional  ou  por  afixação  na  sede  da
Prefeitura ou da Câmara Municipal, conforme o caso.    § 1º  -  A
escolha do órgão de imprensa para a divulgação das Leis e Atos
administrativos far-se-á através de licitação, em que se levarão
em conta não só as condições de preços, como as circunstancias
de frequências, horário tiragem a distribuição.    § 2º - Nenhum
ato  produzirá  efeito  antes  de  sua  publicação.     §  3º  -  A
publicação dos atos são normativos, pela imprensa, poderá ser
resumida.     Art.  105º  -  O  Prefeito  fará  publicar:     I  -
mensalmente, o balancete resumido da receita e da despesa;   
II   -   mensalmente,  os  montantes  da cada um dos tributos
arrecadados e os recursos recebidos;    Parágrafo único.  Os
prazos, para publicações dos atos previstos nos incisos I e II
deste artigo, será até o último dia útil do mês subsequente.  
ESTADO  DO  MARANHÃO     MUNICÍPIO  DE  ALTO
PARNAÍBA - MA   SEÇAO II    Dos Livros   Art. 106º  -  O
Município manterá os livros que forem necessários ao registro
de seus servidores.    § 1º  -  Os livros serão abertos rubricados
e  encerrados  pelo  Prefeito  ou  pelo  Presidente  da  Câmara,
conforme o caso, ou por funcionário designado para tal fim.    §
2º  -  Os livros referidos neste artigo poderão ser substituídos
por fichas ou outro sistema, convenientemente autenticado.    §
3º  -  Será  obrigatória  a  abertura  do  Livro  de  “Registros  de
Mortos”,  pelo  poder  Executivo.    SEÇÃO III     Dos Atos
Administrativos    Art.  107º  -  Os  atos  administrativos  de
competência do Prefeito devem ser expedidos com obediência
às  seguintes  normas:     I  -  Decreto,  numerado  em ordem
cronológica,  nos seguintes casos:     a)  -  regulamentação de
Lei;    b) - instituição, modificação ou extinção de atribuições
não constante de Lei;    c) - regulamentação interna dos órgãos
que forem criados na administração municipal;    d) -  abertura
de créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado
por  Lei,  assim como de  créditos  extraordinários;     e)   -  
declaração de utilidade pública ou necessidade social, para fins
de  desapropriação  ou  de  servidão  administrativa;      f)  -
aprovação de regulamento ou de regimento das entidades que
compõem à administração municipal;    g) - permissão de uso
dos bens municipais;    h) -  normas de efeito externos, não
privadas da Lei;    i)  -  criação ou extinção de gratificações,
quando autorizadas em Lei;   ESTADO DO MARANHÃO   
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   j)  -  definição da
competência dos órgãos e das atribuições dos servidores da
prefeitura, não privativas da Lei;    l) - aprovação dos estatutos
dos órgãos da administração descentralizada.    II - portaria,
nos seguintes casos:    a)  -  provimento e vacância dos cargos
públicos e demais atos de efeitos individuais;    b) - lotação e
relotação  nos  quadros  de  pessoal;     c)   -   abertura  de
sindicância   e  processos  administrativos,  aplicação  de
penalidade e demais atos individuais de efeitos internos;    d) -
outros casos determinados em Lei ou decreto;    e) - criação de
comissão e designação de seus membros.    III - Contrato, nos
seguintes casos:    a) - admissão de servidores para serviços de
caráter  temporário,  nos  termos  do  Art.  97,  X,  desta  Lei
Orgânica;    b) - execução de obras e serviços municipais, nos
termos da Lei.    Parágrafo único.  Os atos constantes dos itens

II e III deste artigo poderão ser delegados.   SEÇÃO IV    Das
Certidões   Art. 108º  -  A Prefeitura e a Câmara são obrigadas
a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de quinze
(15) dias, certidões dos atos, contratos e decisões, desde que
requeridas  para  fim  de  direito  determinado,  sob  pena  de
responsabilidade  da  autoridade  ou  servidor  que  negar  ou
retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverão atender às
requisições  judiciais  se  outro  não  for  fixado  pelo  juiz.    
Parágrafo  único.   As  certidões  relativas  ao  Poder  Executivo
serão fornecidas pelo Secretário ou Diretor da Administração
da Prefeitura, exceto as declaratórias de efetivo exercício do
Prefeito,  que  serão  fornecidas  pelo  Presidente  da  Câmara.  
    ESTADO DO MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO
PARNAÍBA - MA   CAPITULO III    Dos Bens Municipais  
Art.  109º   -   Cabe  ao  Prefeito,  à  administração  dos  bens
municipais,  respeitada  a  competência  da  Câmara  quanto
àqueles  utilizados  em seus  serviços.     Parágrafo  único.  A
afetação e a desafetação de bens municipais dependerão de
lei.     Art. 110º   -   Todos os bens municipais deverão ser
cadastrados,  com  identificação  respectiva,  numerando-se  os
móveis  segundo o  que for  estabelecido  em regulamento,  os
quais ficarão sob a responsabilidade do chefe da Secretaria ou
Diretoria  a  que forem distribuídos.     Art.  111º  -  Os bens
patrimoniais do Município deverão ser classificados:    I - pela
sua natureza;    II -  em relação a cada serviço.    Parágrafo
único.   Deverá  ser  feita,  anualmente,  a  conferência  da
escrituração  patrimonial  com  os  bens  existentes,  e,  na
prestação  de  contas  de  cada  exercício,  será  incluído  o
inventário  de  todos  os  bens  municipais.     Art.  112º  -   A
alienação  de  bens  municipais,  subordinado  à  existência  de
interesse  público  devidamente  justificado,  será  sempre
procedida de avaliação e obedecera as seguintes normas:    I  - 
quando  imóveis,  dependerá  de  autorização  legislativa  e
concorrência  pública,  dispensada  concorrência  nos  casos  de
doação ou permuta;    II   -   quando moveis,  dependerá de
concorrência  pública  e  autorização  legislativa,  dispensada  a
concorrência pública no caso de doação, que será permitida
exclusivamente  para  fins  assistenciais  ou   quando  houver
interesse público relevante, justificado pelo Executivo.    Art.
113º - O Município, preferencialmente à venda ou doação de
seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso,
mediante  prévia  autorização  legislativa  e  concorrência
pública.    § 1º  -  A concorrência poderá ser dispensada, por
Lei,  quando  o  uso  se  destinar  a  concessionária  de  serviço
público, a entidades assistenciais, ou quando houver relevante
interesse público, devidamente justificado.    § 2º - A venda aos
proprietários  de  imóveis  l indeiros,  áreas  urbanas
remanescentes e inaproveitáveis  para edificações resultantes
de modificações de alinhamento serão alienadas nas mesmas
condições que sejam aproveitáveis  ou não.     ESTADO DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA  
Art.  114º  -  a  aquisição  de  bens  imóveis,  por  compra  da
permuta,  dependerá  de  previa  avaliação  e  autorização
legislativa.     Art.  115º  -  É  proibida  a  doação,  venda  ou
concessão  de  uso  de  qualquer  fração  dos  parques,  praças,
jardins ou largos públicos, salvo pequenos espaços destinados à
venda de jornais e revistas ou refrigerantes.      Art. 116º  -  O
uso  de  bens  municipais,  por  terceiro,  só  poderá  ser  feito
mediante concessão, ou permissão a título precário e por tempo
determinado, conforme o interesse público o exigir.    § 1º - A
concessão  de  uso  dos  bens  públicos  de  uso  especial   e
dominicais  dependerá  da  Lei  e  concorrência  e  será  feita
mediante contrato, sob pena de nulidade do ato, ressalvado a
hipótese do § 1º do Art. 118 desta Lei Orgânica.    § 2º  -  A
concessão  administrativa  de  bens  públicos  de  uso  comum,
somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, de
assistência  social  ou  turística,  mediante  autorização
legislativa.    § 3º -  A permissão de uso, que poderá iniciar
sobre qualquer bem público, será feita a título precário, por alto
unilateral do Prefeito, através de decreto.    Art. 117º -  O atual
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Prefeito  e  Presidente  da  Mesa  da  Câmara  constituirão,  nos
órgãos que dirigem uma Comissão de Inventário que terá a
finalidade  de  levantar  o  inventário  dos  bens  patrimoniais,
móveis e imóveis, e dos documentos e valores que deverão ser
entregues ao novo titular eleito.    Art. 118º  -  A autorização e
administração  dos  bens  públicos   de  uso  especial,  como
mercado,  matadouros,  estações,  recintos  de  espetáculos  e
campos de esporte, serão feitas na forma da Lei e regulamento
respectivos.    CAPITULO  IV     Das  Obras  e  Serviços
Municipais   Art. 119º  -  Nenhum empreendimento de obras
e serviços do Município poderá ter inicio sem previa elaboração
do plano respectivo, no qual, obrigatoriamente, conste:    I  -  a
viabilidade do empreendimento, sua convivência e oportunidade
para  o  interesse  comum;     II  -  os  por  menores  para  sua
execução;    III - os recursos para o atendimento das respectivas
despesas;    IV  -  os prazos para o seu inicio e conclusão,
acompanhados  da  respectiva  justificação;     ESTADO  DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   §
1º  -  Nenhuma obra, serviço ou melhoramento, salvo casos de
extrema urgência, será executada sem prévio orçamento de seu
custo.    § 2º  -  As obras públicas poderão ser executadas pela
Prefeitura, por terceiros, mediante licitação.     Art. 120º  -  A
permissão de serviço público a título precário será outorgada
por  decreto  do  Prefeito,  após  edital  de  chamamento  de
interessados para escolha do melhor pretendente, sendo que a
concessão só será feita com autorização legislativa, mediante
contrato, precedido de concorrência pública.    § 1º  -  Serão
nulas de pleno direito as permissões, as concessões, bem como
quaisquer outros ajustes feitos em descordo com o estabelecido
neste artigo.    § 2º  -  Os serviços permitidos ou concedidos
ficarão  sempre  sujeitos  à  regulamentação  e  fiscalização  do
Município, incumbindo, aos que os executem, sua permanente
atualização e adequação às necessidades dos usuários.    § 3º  - 
O  Município  poderá  retomar,  sem  indenização,  os  serviços
permitidos  ou  concedidos,  desde  que  executados  em
desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que
se revelarem insuficiente para atendimento dos usuários.    § 4º 
-  As concorrências para a concessão de serviço público deverão
ser procedidos de ampla publicidade, em jornais e rádios locais,
inclusive em órgãos de imprensa da capital do Estado, mediante
edital ou comunicado resumido.    Art. 121º  -  As tarifas dos
serviços públicos deverão ser fixadas pelo Executivo, tendo-se
em vista a justa remuneração.    Art. 122º  -  Nos serviços,
obras  e  concessões  do município  bem como nas  compras  e
alienações, será adotada a licitação, nos termos da Lei.    Art.
123º - O Município poderá consorcia-se com outros municípios
para realização de obra ou prestação de serviço público de
interesse comum, assim como a participação do público e do
privado (PPP), principalmente com empresas na área da lavoura
de soja e milho no âmbito do território municipal.    ESTADO
DO MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA –
MA   CAPITULO V     Da  Administração  Tributária  e
Financeira    SEÇAO I    Dos Tributos Municipais   Art.
124º   -   São tributos Municipais os impostos, as taxas e as
contribuições   de  melhoria,  decorrentes  de  obras  públicas,
instituídos  por  Lei  Municipal,  (atendendo)  atendidos  os
princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas normas
gerais de direito tributário.    Art. 125º - Compete ao Município
instituir impostos sobre:    I - Propriedade predial e territorial
urbana;     II  -  Transmissão inter vivos, a qualquer título, por
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e
de direitos  reais  sobre imóveis,  exceto os  de garantia,  bem
como cessão de direito a sua aquisição;    III  -  Serviços de
qualquer  natureza,  não  compreendidos  na  competência  do
Estado  definida  em  lei  complementar  federal,  que  poderá
excluir  da  incidência,  em  se  tratando  de  exportações  de
serviços  para  o  exter ior .     §  1º  -  Sem  prejuízo  da
progressividade no tempo a que se refere o art.182, §4º, II, da
Constituição Federal, o imposto previsto no inciso I poderá:    I -
Ser progressivo em razão do valor do imóvel;    II - Ter alíquotas

diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel;    III -
Contribuições de melhoria, decorrentes de obras públicas.   
Art. 125º- A - Contribuições de melhoria, decorrentes de obras
públicas.     §1º  -   Sempre que possível,  os impostos terão
caráter  pessoal  e  serão  graduados  segundo  a  capacidade
econômica  do  contribuinte,  facultado  à  administração
tributária,  especialmente  para  conferir  efetividade  a  esses
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos
termos da lei,  o  patrimônio,  os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.    §2º - As taxas não poderão ter
base de cálculo própria de impostos.    §  3º  -  O imposto
previsto no inciso I poderá ser progressivo, nos termos da Lei,
de forma a assegurar o cumprimento da função social.    § 4º  - 
O  imposto  previsto  no  inciso  I  poderá  ser  progressivo,  nos
termos da Lei, de forma a assegurar o cumprimento da função
social.    ESTADO DO MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO
PARNAÍBA – MA   § 5º - O imposto previsto no inciso II não
inciso sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao
patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital,  nem
sobre  a  transmissão  de  bens  ou  de  direitos  decorrentes  de
fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo
se nesse caso, à atividade preponderante do adquirente for a
compra  e  venda  desses  bens  ou  direitos,  locação  de  bens
imóveis ou arrendamento mercantil.    Art. 126º  -  As taxas  só
poderão ser instituídas por Lei, em razão do exercício do poder
de policia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou
postos  à  disposição  pelo  o  Município.     Art.  127º   -   A
contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos proprietários
de imóveis  valorizados por obras públicas municipais,  tendo
como limite total a despesa realizada e como limite individual e
acréscimo  de  valor  que  da  obra  resultar  cada  imóvel
beneficiado.     Art.  128º   -   O   Prefeito  promoverá,
periodicamente, à atualização da base de calculo dos tributos
municipais, mediante aprovação pela Câmara Municipal.    § 1º -
A base de calculo do imposto predial e territorial urbano (IPTU)
será  atualizado  anualmente,  antes  do  termino  do  exercício
podendo para tanto ser criada comissão da qual participarão,
além  dos  servidores  do  Município,  representantes  dos
contribuintes, de acordo com decreto do Prefeito Municipal,    §
2º -  A atualização da base de calculo do imposto municipal
sobre serviço de qualquer natureza, cobrado de autônomos e
sobre  as  sociedades  civis,  obedecerá  aos  índices  oficiais  de
atualização monetária, após autorização do Poder Legislativo.   
Art. 129º - A Comissão de tributos municipais dependerá de
autorização legislativa,  aprovada por  maioria  de  dois  terços
(2/3) dos membros da Câmara, para conceder redução para 1/3
do valor dos tributos.    Art. 130º - A remissão de créditos
tributários somente poderá ocorrer nos casos de calamidade
pública ou notória pobreza do contribuinte, devendo a Lei que a
autorize ser aprovada por dois terços (2/3) dos membros da
Câmara Municipal.    Art. 131º - A concessão de incentivos e
anistia  à  multas  e  juros,  não  gera  direito  adquirido  e  será
revogada de oficio sempre que se apure que o beneficiário não
satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, não cumprir ou
deixou  de  cumprir  os  requisitos  para  sua  concessão.    
Parágrafo  único.   O  Poder  Executivo  fica  obrigado  a  rever
anualmente  a  Legislação  Tributária  inclusive  com  vistas  à
cobrança  de  tributos  municipais  incidentes  na  exploração  e
prestação  de   serviços  na  área  agrícola,  mormente
predominante na área de soja,  milho  e algodão.  ESTADO DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA – MA  
SEÇÃO II    Da Receita e Despesa   Art. 132º - Pertencem ao
Município, nos termos do Art. 130 da Constituição Federal:    I -
O produto de arrecadação de imposto da União sobre renda e
proventos  de  qualquer  natureza,  incidente  na  fonte  sobre
rendimento pagos, a qualquer título, por ele, suas autarquias e
pelas fundações que instituir ou mantiver;    II  -  Cinquenta por
cento de produto reduto de arrecadação do imposto da União
sobre  a  propriedade  territorial,  relativamente  aos  imóveis
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situados em seu território;    III  -  Cinquenta por cento de
produto  da  arrecadação  do  imposto  Estadual  sobre  a
propriedade  de  veículos  automotores  licenciado  em  seu
território;    IV  -  Vinte por cento de produto da arrecadação do
imposto  Estadual  sobre prestação de serviços  de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação;    V  -   A
parcela  do  FPM  previsto  no  Art.  159,  I,   a,  b,  c,  e,  da
Constituição Federal;     VI - Setenta por cento da arrecadação,
conforme a  origem do imposto a que se refere o Art. 153 § 5º
da Constituição Federal, incidente sobre ouro, quando definido
em Lei como ativo financeiro ou instrumento cambial;    VII - 
Vinte e cinco por cento dos recursos recebidos pelo Estado, nos
termos do Art. 159. § 3º da Constituição Federal.   SEÇÃO III   
Do Orçamento   Art. 133º  -  A elaboração e a execução da Lei
Orçamentária anual e plurianual de investimento obedecerá às
regras estabelecidas na Constituição Federal, na Constituição
Estadual,  nas  normas  de  direito  Financeiro  e  nos  preceitos
desta Lei Orgânica.    Parágrafo único -  O Poder Executivo
publicará,  até  trinta  dias  após  o  encerramento  de  cada
bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.    Art.
134º  -  Os projetos de Lei relativos ao plano plurianual, e ao
orçamento anual e os créditos adicionais serão apreciados pela
Comissão permanente de Orçamento e finanças à qual caberá:  
ESTADO  DO  MARANHÃO     MUNICÍPIO  DE  ALTO
PARNAÍBA – MA   I  -  examinar e emitir parecer sobre os
projetos  e  as  contas  apresentadas  anualmente  pelo  Prefeito
Municipal;    II -  examinar e emitir parecer sobre os planos e
programas  de  investimentos  e  exercer  o  acompanhante  e
fiscalização orçamentária, sem prejuízo de atuação das demais
comissões da Câmara.    § 1º - As emendas serão apresentadas
na Comissão, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas na
forma regimental;    § 2º  -  As emendas ao projeto da Lei do
orçamento  anual  ou  aos  projetos  que  modifiquem  somente
podem ser aprovados caso:    I - sejam compatíveis com o plano
plurianual;    II  -  indiquem os recursos necessários, admitidos
apenas os provenientes de anulações de despesa, excluídas as
que  incidem  sobre:     a)  -  dotações  para  pessoal  e  seus
encargos;     b)  -  serviço  de  dívida,  ou;     III  -  sejam
relacionados:    a)  - com a correção de erros ou emissões; ou.   
b) - com os dispositivos de texto de projeto de Lei.    §  3º  -  Os
recursos que, em decorrência de voto, emenda ou rejeição de
projeto  de  Lei  orçamentária  anual,  ficarem  sem  despesas
correspondentes  poderão  ser  utilizados,  conforme  o  caso,
mediante créditos especiais  ou suplementares,  com previa e
especifica autorização legislativa.     § 4º  -  A Lei de Diretrizes
Orçamentárias deverá reservar um percentual  do orçamento
para emendas impositivas dos Vereadores em relação à Receita
Corrente Líquida,  nos termos da Emenda a Lei  Orgânica nº
002/2017,  aprovada  em plenário  no  dia  20  de  junho  2017,
equivalente  a 1,2% da receita líquida do Município no ano
anter ior ;     Art.  135º  -  A  Lei  orçamentár ia  anual
compreenderá:    I  -  o orçamento fiscal referente aos poderes
do Município, seus fundo, órgãos e entidades da administração
direta e indireta;    II   -   o orçamento de investimento das
empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha
a maioria de capital social com direito de voto;    III   -   o
orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades
e órgãos e ela vinculados, da administração direta e indireta,
bem como os fundos instituídos pelo Poder Público.    ESTADO
DO MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA –
MA   § 2º  -  O Prefeito poderá enviar mensagem a Câmara,
para  propor  a  modificação  do  projeto  da  Lei  orçamentária,
enquanto não iniciada a votação da parte que deseja alterar.   
Art.  136º   -   Rejeitado  pela   Câmara  o  projeto  de    Lei
orçamentária  anual,  prevalecerá,  para  o  ano  seguinte,  o
orçamento do  exercício em curso, aplicando-se à atualização
dos valores.    Art. 137º   -   Aplicam-se  ao projeto de Lei
orçamentária no que não contrariar o disposto nesta Seção, as
regras do processo legislativo.    Art. 138º  -  O Município, para
execução de projetos, programas, obras, serviços ou despesas

cuja execução se prolongue além de um exercício financeiro,
deverá elaborar orçamentos plurianuais de investimentos.   
Parágrafo  único.   As  dotações  anuais  dos  orçamentos
plurianuais  deverão  ser  incluídas  no  orçamento  de  cada
exercício, para utilização do respectivo credito.    Art.139º - O
orçamento  será  uno,  incorporando-se  obrigatoriamente  na
receita, todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos, e
incluindo-se,  discriminadamente,  na  despesa,  as  dotações
necessárias ao custeio de todas os serviços municipais.    Art.
140º   -   O  orçamento  não  conterá  dispositivo  estranho  à
previsão da receita, nem a fixação da despesa anteriormente
autorizada. Não se incluem nesta proibição a:    I - autorização
para abertura de créditos suplementares;    II  -  contratação de
operação de créditos, ainda que por antecipação da receita, nos
termos da Lei.    Art. 141º - São vedados:    I - o inicio de
programas  ou  projetos  não  incluídos  na  Lei  orçamentária
anual;     II   -   a realização de despesas ou a Assunção de
obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou
adicionais;    III  -  a realização de operação de créditos que
excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com
finalidade  precisa,  aprovados  pela  Câmara  por  maioria
absoluta;    IV  -  a vinculação de receita de impostos a órgãos,
fundo  ou  despesa,  ressalvada  a  repartição  do  produto  de
arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e
159 da Constituição Federal,  a  destinação de recursos para
manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado
pelo Art. 172, desta Lei Orgânica e a prestação de garantias às
operações de créditos por antecipação de receita, prevista no
Art. 140, II, desta Lei Orgânica.    V  -  a abertura de crédito
suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e
sem indicação dos recursos correspondentes;    ESTADO DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA – MA   VI 
-   a  transposição,  o  remanejamento  ou  a  transferência  de
recursos de uma categoria de programação para outra ou de
órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;    VII - a
concessão ou utilização de créditos ilimitados;     VIII   -   a
utilização, sem autorização legislativa especifica, de recursos
dos  orçamentos  fiscais  da  seguridade  social  para  suprir
necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos,
inclusive dos mencionados no Art. 135, desta Lei Orgânica;   
IX  -  a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia
autorização  legislativa.     §1º  -  Nenhum investimento  cuja
execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado
sem  prévia  inclusão  no  plano  plurianual,  ou  sem Lei  que
autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.    §
2º  -  Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no
exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de
autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele
exercício, caso em que reabertos nos limites de seus saldos,
serão  incorporados  ao  orçamento  do  exercício  financeiro
subsequente.    § 3º  -  A abertura de créditos extraordinários
somente será admitida para atender  as despesas imprevisíveis
urgentes, como as decorrentes de calamidade pública.    Art.
142º   -   Os  recursos  correspondentes  às  dotações
orçamentárias,  compreendidos  os  créditos  suplementares  e
especiais,  destinados  à  Câmara  Municipal,  deverão  ser
repassados até o dia 20 de cada mês.    Art. 143º  -  A despesa
com pessoal ativo o inativo do Município não poderá exceder os
limites estabelecidos em Lei complementar.    Parágrafo único. 
A  concessão  de  qualquer  vantagem  ou  aumento  de
remuneração, a criação ou alteração, a criação de cargos  ou
alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de
pessoal,  a  qualquer  título,  pelos  órgãos  e  entidades   da
administração  direta,  só  poderão  ser  feitas  às  projeções  de
despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.    Art.
143-A   -   O Poder  Executivo atenderá obrigatoriamente as
emendas  individuais  impositivas  dos  vereadores  na   Lei  de
Diretrizes  Orçamentária  –  LDO,  ratificadas  na   Lei
Orçamentária Anual-LOA aprovadas, devendo  ser empenhadas
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e pagas  em face às obras e prestação de serviços.    Parágrafo
único.   O   valor  das  emendas  serão  estabelecidas  na   Lei
Orçamentária Anual-LOA em percentuais em relação à Receita
Corrente  Líquida.       ESTADO  DO  MARANHÃO    
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   TÍTULO V    Da
Ordem Econômica e Social    CAPÍTULO I    Disposições
Gerais   Art. 144º  -  O Município, dentro de sua competência,
organizará a  ordem econômica e social, conciliando a liberdade
de iniciativa com os superiores interesse da coletividade.    Art.
145º  -  A intervenção do Município, no domínio econômico,
terá por objetivo estipular e orientar a produção, defender os
interesses  do  povo  e   promover  a  justiça  e  solidariedade
social.    Art. 146º  -  O trabalho é obrigação social, garantido a
todos  o  direito  ao  emprego  e  à  justa  remuneração,  que
proporcione existência digna na família e na sociedade.    Art.
147º  -  O Município  considerará o  capital  não apenas como
instrumento  produtor  de  lucro,  mas  também como meio  de
expansão econômica e de bem-estar coletivo.    Art. 148º  -  O
Município assistirá os trabalhadores rurais e suas organizações
legais, procurando proporcionar-lhes, entre outros benefícios,
meios de produção e de trabalho, crédito fácil e preço justo,
saúde e bem-estar social.    Parágrafo único. São isentas de
impostos as respectivas cooperativas.    Art. 149º - O Município
manterá órgãos especializado,  incumbidos de exceder ampla
fiscalização  dos  serviços  públicos  por  ele  concedidos  e  da
revisão de suas tarifas.    Parágrafo único - A fiscalização de que
trata  artigo  compreende  o  exame  contábil  e  as  perícias
necessárias a apuração das inversões de capital e dos lucros
auferidos pelas empresas concessionárias.    Art. 150º  -  O
Município dispensará à microempresa e à empresa de pequeno
porte,  assim  definidas  em  Lei  Federal,  tratamento  jurídico
diferenciado, visando a incentiva-las pela simplificação de suas
obrigações  administrativas,  tributárias,  providenciarias  e
creditícias ou pela eliminação ou redução destas, por meio de
Lei.    Art. 150º-A  -  Será sujeita à tomada ou à prestação de
contas qualquer pessoa física, ou entidade pública que utilize,
arrecade,  gerencie  ou  administre  dinheiros,  bens  e  valores
públicos  ou  pelos  quais  o  Município  responda,  mediante
controle  externo  da  Câmara  Municipal  e  pelo  sistema  de
controle interno estabelecido na Constituição Federal.    § 1º - 
O controle externo, a cargo do Poder Legislativo, será exercido
com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão,
que  emitirá  parecer  prévio  sobre  as  contas  prestadas  pelo
Prefei to  Municipal .    ESTADO  DO  MARANHÃO    
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   § 2º  -  Enquanto
não for emitido o parecer prévio sobre as contas que o Prefeito
deverá anualmente prestar, a Câmara Municipal poderá, por
intermédio  de  qualquer  de  suas  Comissões  Permanentes  ou
qualquer  Vereador,  representar  fundamentadamente  ao
Tribunal de Contas sobre irregularidades de qualquer despesa
que lhe tenha chegado ao conhecimento.    § 3º  -  O parecer
prévio emitido pelo Tribunal de Contas, sobre as Contas que o
Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por
decisão  de  2/3  (dois  terços)  dos  membros  da  Câmara
Municipal.    § 4º -  Se até o prazo estabelecido no §2º não 
tiverem  sido  apresentadas  as  contas  da  Mesa  da  Câmara
Municipal, a comissão permanente de fiscalização o fará em 30
(trinta) dias.    CAPÍTULO II    Da Previdência e Assistência
Social   Art. 151º - O Município dentro de sua competência
regulará  o  serviço  social,  favorecendo  e  coordenando  as
iniciativas particulares que visem a este objetivo.    § 1º  - 
Caberá ao município promover e executar as obras que por sua
natureza  e  extensão,  não  possam  ser  atendidas  pelas
instituições de caráter privado.    § 2º  -  O plano de assistência
social do Município nos termos que a Lei estabelecer, terá por
objetivo a correção dos desequilíbrios do sistema social  e a
recuperação  dos  elementos  desajustados,  visando  a  um
desenvolvimento social harmônico, consoante previsto não Art.
203 da Constituição Federal.      Art. 152º   -   Compete ao
Município suplementar, se for o caso, os planos de previdência

social, estabelecidos na Lei Federal.    Art. 152º-A - Sob pena
de responsabilidade de quem der  causa ao retardamento,  o
Município  repassará  ao  órgão  da  Previdência,  até  o  10º
(décimo) dia, após o último dia do pagamento do funcionalismo,
as  parcelas  relativas  ao  recolhimento  das  contribuições  ao
Sistema de Previdência e Assistência Social.   CAPITULO III   
Dos Direitos Individuais e Coletivos   Art.  153º   -   O 
Município garantirá a imediata e plena efetividade dos direitos
e  garantias  individuais  e  coletivos,  mencionados  na
Constituição da Republica e na Constituição do Estado, bem
como  daqueles  constantes  dos  tratados  e  convenções
internacionais firmados pela República Federativa do Brasil.   
ESTADO  DO  MARANHÃO     MUNICÍPIO  DE  ALTO
PARNAÍBA - MA   Art. 154º  -  Ninguém será discriminado,
prejudicado  ou  privilegiado  em razão  do  nascimento,  idade,
etnia, raça, cor, sexo, orientação líticas ou filosófica, deficiência
física  ou mental,  por  ter  cumprido pena,  nem por qualquer
particularidade ou condição social.    Art. 155º  -  O Município
estabelecerá,  em Lei  dentro de seu âmbito de competência,
sanções de natureza administrativa com a união e o Estado
visando coibir  a exigência de atestado de esterilização e de
teste  de  gravidez   como  condição  para  admissão  ou
permanência no trabalho.   CAPITULO IV    Da Saúde   Art.
156º - O Município promoverá:    I  -  formação de consciência
sanitária  individual  nas  primeiras  idades,  através  de  ensino
primário.     II   -   serviços  hospitalares  e  dispensáveis,
cooperando  com  a  União  e  o  Estado,  bem  como  com  as
iniciativas  particulares  e  filantrópicas;     III  -  combate  as
moléstias especificas, contagiosas e infectocontagiosas;    IV -
combate  ao  uso  de  tóxico;     V  -  serviço  de  assistência  à
maternidade e à infância;     VI  -   o acompanhamento e a
fiscalização  da  política  de  assistência  médica,  odontológica
farmacêutica  e  social,  utilizando  unidades  móveis  de
atendimento.       Parágrafo  único.   Compete  ao  Município
suplementar, se necessário, a Legislação Federal e a Estadual
que dispunham sobre a regulamentação, fiscalização e controle
das  ações  e  serviços  de  saúde,  que constituem um sistema
único.    Art. 157º - É obrigação do Município a inspeção em
geral.    Art. 158º  -  A inspeção médica, nos estabelecimentos
de  ensino  Municipal  terá  caráter  obrigatório.     Parágrafo
único.  Constituirá exigência indispensável a apresentação, no
ato  da  matrícula,  de  atestado  de  vacina  contra  moléstias
infectocontagiosas.    Art. 159º - É proibido fumar em qualquer
repartição  pública  ou  em  outros  ambientes  inadequados.   
ESTADO  DO  MARANHÃO     MUNICÍPIO  DE  ALTO
PARNAÍBA - MA   Art.  160º   -   O Município cuidará do
desenvolvimento das obras e serviços relativos ao saneamento e
urbanismo,  com  a  assistência  da  União  e  do  Estado,  sob
condições estabelecidas na Lei complementar federal.    Art.
160º-A  -  As  ações  e  os  serviços  de  saúde  realizadas  no
Município integram uma rede regionalizada e hierarquizada,
constituindo o Sistema Único de Saúde no âmbito do Município,
organizado  de  acordo  com  as  seguintes  diretrizes:     I  -
Comando único exercido pela Secretaria Municipal de Saúde;   
II  -  Integridade na prestação das ações de saúde;    III   -  
Organização de distritos sanitários com a locação de recursos
técnicos  e  práticos  de  saúde  adequada  à  realidade
epidemiológica local;    IV  -  Participação em nível de decisão
de entidades representativas dos usuários, dos trabalhadores
de saúde e dos representantes governamentais na formulação,
gestão e controle da política municipal, e das ações de saúde
através  do  Conselho  Municipal  de  caráter  deliberativo  e
paritário;    V  -  Direito de o indivíduo obter informações e
esclarecimentos  sobre  assuntos  pertinentes  à  promoção,
proteção e recuperação de sua saúde e da coletividade.    § 1º.
Os  limites  dos  distritos  sanitários  referidos  no  inciso  III
constarão do plano Diretor de saúde e serão fixados segundo os
seguintes critérios:    I - Área geográfica de abrangência;    II -
Indiscrição de clientela;    III - Resolutividade de serviços à
disposição  da  população;      §  2º.  O  Município  implantará
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programa de assistência integral à saúde da mulher no serviço
municipal, em todas as fases de sua vida, incluindo o direito ao
planejamento  familiar,  completa  orientação  e  liberdade  de
opção, assistência pré-natal e ao parto, assim como a prevenção
do câncer ginecológico.    CAPITULO V    Da Família, da
Educação, da Cultura e do Desporto   Art.  161º   -   O
Município  dispensará  proteção  especial  ao  casamento  e
assegura condições morais, físicas e sociais indispensáveis ao
desenvolvimento, segurança e estabilidade da família.    § 1º  - 
Serão  proporcionadas  aos  interessados  todas  as  facilidades
para  a   ce lebração  do  casamento .     ESTADO  DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   §
2º   -   A  Lei  disporá  sobre  a  assistência  aos  idosos,  à
maternidade e aos excepcionais.    § 3º -  Compete ao Município
suplementar a legislação federal e a estadual dispondo sobre a
proteção à infância, à juventude a às pessoas portadoras de
deficiência,  garantindo-lhes  o  acaso  a  logradouros,  edifícios
públicos e veículos de transporte coletivo.     §  4º  -   Para
execução de previsto neste artigo, serão dotadas, entre outras,
as seguintes medidas:    I - amparo às famílias numerosas e sem
recursos;    II - ação contra os males que são instrumentos da
dissolução  da  família;     III   -   estimulo  aos  pais  e  às
organizações  sociais  para  formação  moral,  cívica,  física  e
intelectual da juventude;    IV  -  colaboração com as entidades
assistenciais que visem a proteção e educação da criança;    V  -
  ampara às pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade,  defendendo  sua  dignidade  e  bem-estar  e
garantindo-lhes o direito à vida;    VI -   colaboração com a
União, com o Estado e com outros Municípios para a solução 
do  problema  dos  menores  desamparados,  ou  desajustados
através de processos adequados de permanente recuperação.   
Art. 162º  -  O Município estimulará o desenvolvimento das
ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, observado
o disposto  na Constituição Federal.     §  1º  -  Ao Município
compete em caráter suplementar legislar, quando necessário,
complementando  a  legislação  federal  e  estadual  no  que  se
refere à cultura.    § 2º  -  A Lei disporá sobre a fixação das
datas comemorativas de alta significação para o Município.    §
3º  -   À administração  municipal cabe, na forma da Lei,  a
gestão da documentação governamental e as providencias para
franquear sua consulta a quantos dela necessitem.    § 4º - Ao
Município cumpre proteger os documentos, as obras e outros
bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.    Art.
163º - O dever do Município com a educação será efetivado
mediante a garantia de:    I  -  ensino fundamental, obrigatório e
gratuito,  inclusive para os que a ele não tiverem acesso na
idade própria;  ESTADO DO MARANHÃO    MUNICÍPIO DE
ALTO  PARNAÍBA  -  MA    II  -  progressiva  extensão  da
obrigatoriedade  à  gratuidade  ao  ensino  médio;     III   -  
atendimento  educacional  especializado  aos  portadores  de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;    IV  -
  atendimento em creche e pré-escolar  às crianças de zero a
seis anos de idade;    V  -  Acesso aos níveis mais elevados do
ensino,  da  pesquisa  o  da  criação  artística,  segundo  a
capacidade de cada um;    VI - oferta de ensino noturno regular,
adequado às condições do educando;    VII -  atendimento ao
educando,  no  ensino  fundamental,  através  de  programas
suplementares  de  material  didático-escolar  transporte,
alimentação e assistência à saúde.    § 1º - O acesso ao ensino
obrigatório  e  gratuito  é  direito  público  subjetivo,  acionável
mediante mandato de injunção.    § 2º -  O não oferecimento do
ensino  obrigatório  pelo  Município,  ou  sua  oferta  irregular,
importa responsabilidade da autoridade competente.    § 3º - 
Compete ao Poder Público recensear os educando no ensino
fundamental,  fazer-lhe a chamada e zelar,  junto aos pais ou
responsáveis, pela frequência à escola.    Art. 164º -  O sistema
de  ensino  municipal  assegurará  aos  alunos  necessitados
condições de eficiência escolar.    Art. 165º - O ensino oficial
do  Município  será  gratuito  em  todos  os  graus  e  atuará

prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar.    § 1º - O
ensino religioso,  de matricula facultativa,  constitui  disciplina
dos horários das escolas oficiais do Município e será ministrado
de acordo com a confissão religiosa  do aluno, manifestada por
ele,  se  for  capaz,  ou  por  seu  representante  legal  ou
responsável.     §  2º  -  O  ensino  fundamental  regular  será
ministrado em língua portuguesa.    § 3º - O Município orientará
e estimulará, por todos os meios, a educação física, que será
obrigatória nos estabelecimentos municipais de ensino e nos
particulares que recebem auxilio do Município.    Art. 166º - O
uso  de  uniforme,  nos  estabelecimentos  de  ensino  da  rede
Municipal, obedecerá aos seguintes preceitos:    I – Respeitara
às cores oficiais  da bandeira municipal;       ESTADO DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   II –
Será de caráter obrigatório e os custos de confecção ficarão sob
responsabilidade do governo municipal, através da Secretaria
Municipal  de  Educação ou outra  equivalente,  reservada aos
alunos a opção do uso de calça e saia respectivamente.    Art.
167º  -  O ensino é de livre iniciativa, atendidas as seguintes
condições:    I - cumprimento das normas gerais de educação
nacional;     II  -  autorização e avaliação de qualidade pelos
órgãos competentes.     III  –  Será de caráter  obrigatório,  a
apresentação  da  carteira  de  vacinação  do  aluno,  no  ato  da
matrícula na rede pública municipal.    Art. 168º - Os recursos
do Município serão destinados às escolas públicas, podendo ser
dirigidos às escolas comunitárias confessionais ou filantrópicas,
definidas em Lei Federal, que:    I - comprovam finalidade não
lucrativa  e  apliquem  seus  excedentes  financeiros  em
educação;    II -  Assegurem  a destinação de seu patrimônio a
outra  escola  comunitária,  filantrópica  ou  confessional  ou  ao
Município no caso de encerramento de suas atividades.    § 1º -
Os recursos de que trata este artigo serão destinados a bolsas
de estudo para o ensino fundamental na  forma da Lei  para que
os que comprovarem insuficiência de recursos, quando houver
falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade
da residência  do  educando,  ficando o  Município  obrigado a
investir  prioritariamente  na  expansão  de  sua  rede  na
localidade.    Art. 169º  -  O Município auxiliará, pelos meios ao
seu  alcance,  as  organizações  beneficentes,  culturais  e
amadoristas, nos termos da Lei, sendo que as amadoristas e as
colegiais  terão  prioridade  no  uso  de  estádios,  campos  e
instalações de propriedade do Município.    Art. 170º  -  O
Município  manterá  a  adequada  gestão  municipal  em  nível
econômico, social e moral à altura de suas funções.    Art. 171º 
-   A  Lei  regulará  a  composição,  o  funcionamento  e  as
atribuições do Conselho Municipal de Educação e do Conselho
Municipal de Cultura.    Art. 172º  -  O Município aplicará,
anualmente, nunca menos de 25% (vinte e cinco por cento), no
mínimo,  da  receita  resultante  de  imposto,  compreendida  a
proveniente  de  transferências,  na  manutenção  e
desenvolvimento de ensino.    Art. 173º  -  É da competência
comum da União, do Estado e do Município proporcionar os
meios de acesso à cultura, à educação e à ciência.  ESTADO
DO MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA -
MA   Art.  174º   -   Cabe ao Município estimular práticas 
desportivas  desenvolvimento  o progresso de suas práticas,
como direitos  de cada Município.     Parágrafo único  -   O
Município desenvolverá o progresso de que fala este artigo,
destinando  recursos  públicos  para  garantia,  proteção  e
incentivo às manifestações de esportes existentes e a serem
criados.     Art. 175º  -  O Município se obrigará a incentivar,
com elevação social, as formas de lazer existentes e a existirem
no Município.    Art. 176º  -  Os serviços municipais de esporte
e  recreação  articular-se-ão  entre  si  e  com  as  atividades
culturais  do  Município,  visando  a  implantação  e   ao
desenvolvimento de turismo.   SEÇÃO I    Das Crianças   Art.
177º  -  É dever do poder público municipal promover ações
voltadas para assegurar, com prioridade absoluta, à criança e
ao adolescente,  o  direito  à  vida,  à  alimentação,  ao  lazer,  à
educação,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao
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respeito,  à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
colocando-se  a  salvo  de  toda  a  forma  de  negligência,
discriminação, violência, crueldade e opressão.    Art. 178º  – 
O Município manterá efetivamente o CONSELHO MUNICIPAL
DE DEFESA E PROMOÇAO OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, órgão deliberativo, controlador e formulador
da política Municipal de atendimento dos direitos da infância e
da adolescência, bem como fiscalizador das ações em todos os
níveis, assegurada a participação popular partidária por meio
de organizações representativas da sociedade civil nos termos
da Lei.    § 1º  -  O Poder público municipal manterá fundo
especial  vinculado  ao  Conselho  Municipal  de  Defesa  e
promoção de direitos da Criança e do Adolescente;    § 2º  -  O
fundo  Municipal  da  criança  e  do  Adolescente  mobilizará
recursos  de  Orçamento  Municipal,  das  Transferências
Estaduais  e  Federais  e  de  outras  fontes.  ESTADO  DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA  
SEÇÃO II    Da Política Agrícola   Art. 179º  -  Compete ao
Município,  estimular  a produção agropecuária no âmbito de
seu território, em conformidade com o disposto no inciso VIII do
Art. 7º da Constituição Federal, dando prioridade a pequena 
propriedade  rural,  através  de  planos  de  apoio  ao  pequeno
produtor que priorize à  abertura e conservação de estradas
municipais.    § 1º -  O Município manterá assistência técnica ao
pequeno produtor em cooperação com o Estado.    § 2º  -  O
Município organizará programas de estabelecimento alimentar,
dando prioridade aos  produtores  provenientes  das  pequenas
propriedades rurais.    Art. 180º - O Poder Público Municipal
para  preservação do  meio  ambiente  manterá  mecanismo de
controle  e  fiscalização  de  uso  de  produtos  agrotóxicos,  dos
resíduos  industriais  e  agroindustriais  lançados  nos  rios  e
córregos localizados no  território do Município, e do uso de
selo rural no interesse do combate à erosão e na defesa de sua
conservação.    Art. 181º -  Para efeito de cumprimento do 
disposto  nos  artigos  anteriores,  o  Município  manterá
obrigatoriamente o Conselho Municipal de Agricultura, órgão
colegiado, autônomo e deliberado, composto paritariamente por
representantes  do  poder  público,  sindicatos  rurais  e
representantes  da  sociedade  civil.     §  1º  -   Para  fins  de
implantação de sua política agrícola, o poder público municipal
deverá  constituir  um  fundo  municipal  de  agricultura,
subordinado ao Conselho Municipal de Agricultura.    § 2º  -  O
Conselho Municipal de Agricultura deve desenvolver os seus
trabalhos de forma harmônica e coordenada com o Conselho
Municipal  de  Meio  Ambiente.     Art.  182º  -  Caberá  só
Município, dentro de sua competência, através da Secretária da
Agricultura, coordenar a política Agrícola de Município dentro
de plano municipal de desenvolvimento.     § 1º - São objetivos
da Política agrícola:    I - fixação do homem no campo;    II  - 
desenvolvimento de uma educação com incentivos à associação
dos agricultores;    III - a diversificação das culturas;    IV -
produção  de  alimentos,  armazenagem  e  comercialização;   
ESTADO  DO  MARANHÃO     MUNICÍPIO  DE  ALTO
PARNAÍBA - MA   V  -  incentivos a técnicas alternativas de
recuperação e conservados solos e recursos naturais;    VI -
incentivos às agroindustriais;    VII - aumento da produtividade
agrícola.    § 2º - São instrumentos da política agrícola:    I - o
ensino  voltado  à  realidade  (agrícola);     II  -  assistência
técnica;    III - eletrificação rural;    IV - zelos comunitários;    V -
bancos de sementes;    VI - hortas comunitárias;    VII - feiras
livres com isenção de impostos;    § 3º - O Município visando a
justiça  social  promoverá  campanhas  de  valorização  do  seu
território,  no  setor  primário  da  economia,  estimulando  a
realização de obras públicas com a participação de empresas
privadas exploradoras principalmente na cultura de soja, milho
e algodão.    SEÇÃO III    Do Meio Ambiente   Art. 183º  - 
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade  de  vida,  impondo-se  a  todos,  e  em  especial  ao
Município, o dever de zelar por sua preservação e recuperação

em benefício das gerações presentes e futuras.    Art. 183-A  - 
O  Município  coibirá,  na  forma  da  lei,  qualquer  tipo  de  
atividade, especialmente o desmatamento, que implique risco
de erosão, enchentes, comprometimento da qualidade de água,
proliferação  de  insetos  e  qualquer  outro  tipo  de  prejuízo  à
qualidade de vida da população.    Art. 184º  -  É dever de
Poder Público elaborar e implantar através de Lei, um plano
Municipal  de  meio  ambiente  e  Recursos  Naturais  que
contemplará a necessidade de conhecimento das características
e recursos dos meios físicos e biológicos, for diagnostico de sua
utilização e desenvolvimento econômico-social.    ESTADO DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA  
Art.  185º   -   O  Poder  Públ ico  Munic ipal  manterá
obrigatoriamente  o  Conselho  Municipal  de  Meio  Ambiente,
órgão  colegiado  autônomo  e  deliberativo  composto
paritariamente por representante do Poder Público. Entidades
Ambientalistas,  Representantes  da   Sociedade  Civil,  cujas
atribuições serão definidas em Leis complementares.    Art.
186º  -  O Município, na forma  do disposto no Art. 23, III, VI e
VII da Constituição Federal, não permitirá:    I - a devastação da
flora nas nascentes dos riachos e rios de seus territórios;    II  - 
a devastação da fauna, vedadas as praticas que submetem os
animais à crueldade;    III  -   a implantação de projetos ou
qualquer  outro  meio  de  ocupação  nos  locais  de  pouso  e
reprodução  de  espécies  migratórias  e  nativas;     IV  -  a
destruição de paisagens notáveis;    V - a ocupação de áreas
definidas como de proteção ao Meio Ambiente.    Art. 187º  - 
Aplica-se ao Município, no que couber, as regras constantes dos
artigos, 241 a 250 da Constituição do Estado, exceto a alínea
“h” do inciso IV do Art. 241, que será aplicado as nascentes dos
rios e de outros mananciais.     Parágrafo único.  As condutas de
atividades consideradas lesivas ao Meio Ambiente sujeitarão os
infratores  pessoas  físicas,  ou  jurídicas,  a  sanções  penais  e
administrativas,  independente  da  obrigação  de  reparar  os
danos causados.    Art. 188º  -  Não será permitido o uso de
agrotóxicos e defensivos agrícolas não autorizados por órgãos
de defesa do meio ambiente, sendo o seu uso sem autorização
punido  como  crime  de  responsabilidade,  devendo  o   Poder
Público  Municipal  controlar  e  fiscalizar  a  produção,  a
estocagem, o transporte e a comercialização de substâncias e a
utilização de técnicas, métodos e as instalações que comportem
risco efetivo ou potencial para a qualidade da vida.    Parágrafo
Único: De acordo com o Projeto de Lei do Poder Legislativo nº
004/2015, ficam consideradas áreas de Proteção Ambiental as
nascentes dos seguintes riachos: Brejo Rapadura, Brejo D'anta,
Brejo  São  José,  Brejo  Prata,  Brejinho  e   Brejo  Buritirana.
   ESTADO DO MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO
PARNAÍBA - MA   SEÇÃO IV          Da Política Urbana   
   Art. 189º  -  A Política de desenvolvimento urbano, executada
pelo  Poder  Público  Municipal,  conforme  diretrizes  gerais
f ixadas  em  Lei ,  tem  por  objet ivo  ordenar  o  pleno
desenvolvimento  das  funções  sociais  da  cidade e  garantir  o
bem-estar de seus habitantes.    § 1º  -  A propriedade urbana
cumpre  sua  função  social  quando  atende  às  exigências
fundamentais de ordenação da cidade.    §  2º -  As funções
sociais da cidade depende de acesso de todos os cidadãos aos
bens e aos serviços urbanos, assegurando a estes, condições de
vida e moradia compatíveis com o estágio de desenvolvimento
do Município.    § 3º  -  As desapropriações de imóveis urbanos
serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.    Art.
190º  -  Para assegurar as funções sociais da cidade, o Poder
Executivo deverá utilizar os instrumentos jurídicos, tributários,
financeiros e de controle urbanísticos existentes e à disposição
do  Município.     Art.  191º   -   O  Município  promoverá,
programas  de  habitação  popular  destinados  a  melhorar  as
condições de moradia da população carente do Município.    §
1º  -  A ação do Município  deverá orientar-se para:     I   -  
estimular  e  assistir,  tecnicamente,  projetos  comunitários  e
associativos de construção de habitação e serviços;    II  -  
urbanizar,  regularizar  e  titular  as  áreas  ocupadas  por
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população de baixa renda, passíveis de urbanização.      § 2º  - 
Na  promoção  de  seus  programas  de  habitação  popular,  o
Município deverá articular-se com órgãos estaduais, regionais e
federais competentes e, quando couber, estimular a iniciativa
privada  e   contribuir  para  aumentar  a  oferta  de  moradias
adequadas  e  compatíveis  com  a  capacidade  econômica  da
população.    Art. 191º A – A regularização fundiária municipal
seguirá os ditames das seguintes leis: Lei Municipal nº 12/83,
de 05 de dezembro de 1983, decreto municipal nº 008/2013, Lei
do Executivo Municipal nº 033/2014, bem como a Lei Federal
nº 13.465, de 11 de julho de 2017, sem prejuízo aos demais
ordenamentos  jurídicos  vigentes  ou  que  vierem  a  serem
aprovados.    Art. 192º  -  O direto à propriedade é inerente à
natureza  de  homem dependente  seus  limites  e  seu  uso  de
convivência  social .     ESTADO  DO  MARANHÃO    
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA   § 1º  -  O Município
poderá,  mediante  Lei  específica,  exigir,  nos  termos  da  Lei
Federal,  de  proprietário  do  solo  urbano  não  edificado,  sub
utilizado  ou  não  utilizado,  que  promova  seu  adequado
aproveitamento,  sob  pena,  sucessivamente,  de:     I  -
parcelamento ou edificação compulsória;    II  -  imposto sobre
propriedade  predial  e  territorial  urbano  progressivo  no
tempo;    III  -  desapropriação com pagamento mediante título
da  dívida  pública  de  emissão  previamente  aprovada  pelo
Senado Federal,  com prazo de resgate de até dez anos, em
parcelas  anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real
da indenização e os juros legais.    § 2º  -  Poderá também o
Município  organizar  fazendas  coletivas  orientadas  ou
administradas pelo Poder Público,  destinadas à formação de
elementos aptas às atividades agrícolas.    Art. 193º  -  São
isentos de tributos os veículos de tração animal e os demais
instrumentos de tração de pequeno agricultor empregados no
serviço  da  propriedade  lavoura  ou  no  transporte  de  seus
produtos.    Art. 194º  -  Aquele que possuir  com sua área
urbana de  até  duzentos  e  cinquenta  metros  quadrados,  por
cinco anos  ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para
sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde
que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.    §
1º  -  O título  de domínio e a concessão de uso serão conferidos
ao ser humano, independentemente do estado civil.    § 2º - Esse
direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma
vez.     Art.  195º  -  Será isento de imposto de propriedade
predial  e territorial  urbana o prédio ou terreno destinado à
moradia de proprietários de pequenos recursos, que não possua
outro imóvel, nos termos e no limite de valor que a Lei fixar.   
Art. 195º - A  –  O Município  quando futuramente elaborar o
Plano  Diretor  deverão  obrigatoriamente,  serem  levadas  em
consideração, em especial as relativas à delimitação das zonas
(urbana  e  agrícola),  ao  sistema  viário,  ao  zoneamento,  aos
loteamentos,  à  preservação,  à  renovação  urbana  e  aos
equipamentos, mediante audiências públicas.     ESTADO DO
MARANHÃO    MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA  
TÍTULO VI    Das Disposições Finais e Transitórias   Art. 
1º   -   O Prefeito Municipal,  O Presidente da  Câmara e os
Vereadores  prestarão  compromisso  de  manter,  defender  e
cumprir a presente Lei Orgânica do Município, no ato e na data
de sua promulgação.    Art. 2º -  Serão criados, no prazo de 6
(seis)  meses,  a  contar  da  data  de  promulgação  desta  Lei
Orgânica, os Conselhos Municipais de Agricultura e de Meio
Ambiente  respectivamente,  para  efeito  de  cumprimento  dos
artigos  181  e  seus  parágrafos  e  o  artigo  185  desta  Lei
Orgânica.    Parágrafo  único.  No  ato da criação dos Conselhos
que refere este artigo, o Poder Executivo Municipal enviará a
Câmara dos Vereadores, o projeto de Lei propondo a instituição
e aprovação dos estatutos dos respectivos Conselhos, bem como
o estatuto do Conselho Municipal  de Defesa e Promoção de
Direito da Criança e do Adolescente, conforme o disposto no
Art. 186 desta Lei Orgânica.    Art. 3º  -  A Câmara Municipal
deverá votar,  no prazo de 1 (um) ano a  partir  da data de
promulgação desta Lei Orgânica, as matérias e o objeto de Leis

complementares as que refere ao Art. 49 e seus incisos desta
Lei Orgânica, bem como alterar as existentes, se convier.    Art.
4º  -  No mesmo prazo do artigo anterior, o Poder Executivo
encaminhará à Câmara Municipal o plano de carreira, cargos e
salários  dos  servidores  públicos   Municipais,  conforme  o
estabelecimento no Art. 39 da Constituição Federal.    Art.  5º 
-  Os cemitérios, no Município, terão sempre caráter Secular, e
serão  administrados  pela  autoridade  municipal,  sendo
permitido a todos as condições religiosas praticar neles os seus
ritos.    Art. 6º  -  O Poder Executivo Municipal custeará a
publicação desta Lei Orgânica no Diário Oficio do Estado, para
distribuição gratuita  às  repartições  Municipais  e  a  todos os
interessados.      Art. 7º - Será criada uma Comissão Especial
em defesa do consumidor, com intuito de fiscalizar os preços e
a qualidade dos produtos alimentícios.    Art. 8º - Tornar-se-á
gratuita a travessia pela canoa entre Alto Parnaíba -  MA, e
Santa Filomena – PI, para os maiores de 65 (sessenta e cinco)
anos,  crianças  até  07  (sete)  anos  acompanhadas  dos  seus
responsáveis, professores e alunos nos horários das aulas.   
Art. 9º - A execução de qualquer plano de emergência que vier
a incidir no município será por Comissão formada pelo Poder
Executivo  em  que  haja  representantes  da  Câmara,
representantes  das  classes  de  trabalhadores,  de  produtores
rurais  e  da  comunidade.    ESTADO DO MARANHÃO   
MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA – MA   Art. 10º - Serão
considerados  feriados  municipais  as  seguintes  datas:     I  –
Aniversário da cidade - 19 de maio    II – Dia do Evangélico -
último sábado do mês de julho.    III – Padroeira da Cidade -
Nossa Senhora das Vitórias - 08 de setembro    Art. 11º - Os
veículos  oficiais  municipais  deverão  ser  identificados  com a
logomarca  da  gestão  municipal  e  com  o  anuncio  de  “Uso
Exclusivo em Serviço”, de acordo com a Lei Federal 1081 de 13
de abril 1950.    Art. 12º - Os prédios públicos deverão ter
“suas pinturas” respeitando às cores da bandeira municipal, e
não aquelas que fazem alusão a partidos políticos.    Art. 13º -
Não será permitida a cobrança de qualquer serviço extra, por
funcionários  do  poder  executivo  no  Cemitério  Público
Municipal, inclusive a abertura de covas.    Art. 14º -  Esta
Emenda à Lei Orgânica do Município de ALTO PARNAIBA – MA,
entra em vigor na data da sua publicação e revoga todas as
disposições  em  contrário.       Plenário  Homerino  Duarte
Segadilha, 30 de outubro de 2018. RODRIGO MOREIRA DE
SOUSA   -  PRESIDENTE,  WLADIMIR  BRITO  ROCHA  -
 VICE-PRESIDENTE,  PEDRO  LOPES  SOARES-   1º
SERETÁRIO,FELIPE ROSA AMORIM -  2º  SECRETÁRIO,
FRANCISCO DE ASSIS- VEREADOR, GILMAR DE LIMA-

 V E R E A D O R ,  H O R L E I D E  L A C E R D A  -
 VEREADOR,  HUMBERTO  BEZERRA   DA  SILVA  -
VEREADOR, MARIA DOS ANJOS -VEREADORA.      

Publicado por: ROMULLO BATISTA BIAH
Código identificador: 5783d927b3d3fab0438b1ac30ec64252

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

AVISO DE LICITAÇÃO, PP 001-2019

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.

Processo administrativo nº 001.01/2019.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES (MA), por meio de
suas  Secretarias  Municipais,  torna  público  aos  interessados
que, com base na Lei nº 10.520/2002, Lei n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores, Lei Complementar n° 123/2006 e demais
legislação  correlata,  Decreto  nº  7.892  de  2013  e  Decreto
Municipal nº 21/2017 de 21/08/2017, fará realizar as 10:00h do
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dia 07/01/2019, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,
do tipo Menor Preço, tendo por objeto: Contratação de empresa
especializada,  mediante  registro  de  preços  para  futura  e
eventual  aquisição  de  material  gráfico  para  atender  as
necessidades  das  secretarias,  integrantes  da  estrutura
administrativa  da  prefeitura  municipal  de  Araioses(MA).  A
licitação  será  realizada  na  sala  da  CPL,  na  Rua  Sete  de
Setembro, s/n, Centro, ARAIOSES(MA). O edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados no endereço supracitado,
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h as 13:00h. Araioses
(MA),  19  de  Dezembro  de  2018.  Helio  Pereira  da  Costa,
Pregoeiro.

Publicado por: CRISTINO GONÇALVES DE ARAUJO
Código identificador: 0f29590f21dc3d91ab7a05a4c0a992a2

AVISO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
002.06/2018

EXTRATO DE ADITIVO 001 AO CONTRATO nº 002.06/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. Prefeitura Municipal de
Araioses/MA. OBJETO: Contratação de empresa especializada,
mediante registro de preços para futuro e eventual aquisição de
camisetas  e  uniformes  para  atender  as  necessidades  das
diversas  secretarias  municipais,  integrantes  da  estrutura
administrativa  da  prefeitura  municipal  de  Araioses(MA).
CONTRATADA:  THIAGO  PAIXÃO  SILVA  -  ME,  CNPJ:
14.807.627/0001-63. Rua Humberto de Campos, 422, Centro,
na  cidade  de  Parnaíba  –  PI.  VIGENCIA:  12/10/2018  a
31/12/2018.  DATA  DA  ASSINATURA:  11/10/2018.  Julliana
Gonçalves de Araújo – Secretária Municipal de Trabalho e Ação
Social.

Publicado por: CRISTINO GONÇALVES DE ARAUJO
Código identificador: ee4504a70964eb50241825e9d20c329c

AVISO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
002.06/2018

EXTRATO DE ADITIVO 001 AO CONTRATO nº 002.06/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. Prefeitura Municipal de
Araioses/MA. OBJETO: Contratação de empresa especializada,
mediante registro de preços para futuro e eventual aquisição de
camisetas  e  uniformes  para  atender  as  necessidades  das
diversas  secretarias  municipais,  integrantes  da  estrutura
administrativa  da  prefeitura  municipal  de  Araioses(MA).
CONTRATADA:  THIAGO  PAIXÃO  SILVA  -  ME,  CNPJ:
14.807.627/0001-63. Rua Humberto de Campos, 422, Centro,
na  cidade  de  Parnaíba  –  PI.  VIGENCIA:  12/10/2018  a
31/12/2018.  DATA  DA  ASSINATURA:  11/10/2018.  Julliana
Gonçalves de Araújo – Secretária Municipal de Trabalho e Ação
Social.

Publicado por: CRISTINO GONÇALVES DE ARAUJO
Código identificador: ee4504a70964eb50241825e9d20c329c

AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 002.06/2018

EXTRATO DO CONTRATO nº 002.06/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. Prefeitura Municipal de
Araioses/MA. OBJETO: Contratação de empresa especializada,
mediante registro de preços para futuro e eventual aquisição de
camisetas  e  uniformes  para  atender  as  necessidades  das
diversas  secretarias  municipais,  integrantes  da  estrutura
administrativa  da  prefeitura  municipal  de  Araioses(MA).

CONTRATADA:  THIAGO  PAIXÃO  SILVA  -  ME,  CNPJ:
14.807.627/0001-63. Rua Humberto de Campos, 422, Centro,
Parnaíba - PI, VALOR GLOBAL: R$ 22.550,00 (vinte e dois mil e
quinhentos  e  cinquenta  reais).  VIGENCIA:  12/06/2018  a
11/10/2018.  DATA  DA  ASSINATURA:  12/06/2018.  Julliana
Gonçalves de Araújo – Secretária Municipal de Trabalho e Ação
Social.

Publicado por: CRISTINO GONÇALVES DE ARAUJO
Código identificador: d7cd1f40144a0389443fe2db1f787e21

AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 006.07/2018

EXTRATO DO CONTRATO nº 006.07/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. Prefeitura Municipal de
Araioses/MA. OBJETO: Contratação de empresa especializada,
mediante registro de preços para futuro e eventual aquisição de
camisetas  e  uniformes  para  atender  as  necessidades  das
diversas  secretarias  municipais,  integrantes  da  estrutura
administrativa  da  prefeitura  municipal  de  Araioses(MA).
CONTRATADA:  THIAGO  PAIXÃO  SILVA  -  ME,  CNPJ:
14.807.627/0001-63. Rua Humberto de Campos, 422, Centro,
Parnaíba - PI, VALOR GLOBAL: R$ 39.420,00 (trinta e nove mil
e  quatrocentos  e  vinte  reais).  VIGENCIA:  17/07/2018  a
31/12/2018.  DATA DA ASSINATURA:  17/07/2018.  Sandra da
Silva Fontenele – Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por: CRISTINO GONÇALVES DE ARAUJO
Código identificador: f04d9da0a04b0ba32a9363445eadc5d5

AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 004.11/2018

EXTRATO DO CONTRATO nº 004.11/2018

ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. Prefeitura
Municipal de Araioses/MA. OBJETO: A Adesão a ata de registro
de  preços  nº  060/2018,  referente  ao  pregão  presencial  nº
052/2018,  processo  administrativo  nº  1268-b/2018,  da
prefeitura municipal de Pedreiras-MA, que tem como objeto o
fornecimento  de  medicamentos,  materiais  e  insumos
hospitalares,  registrados  em  ata  com  força  de  contrato,
publicada sob o nº 177, edição do dia 10 de outubro de 2018,
página 01 a 07 do diário  oficial  do município de pedreiras,
estado  do  maranhão,  para  atender  as  necessidades  da
secretaria de saúde da prefeitura municipal de Araioses(MA).
CONTRATADA: DISTRIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA,  CNPJ:  08.516.958/0001-41.  Avenida  Odilon  Araújo  nº
645,  bairro  Piçarra,  Teresina  -  PI,  VALOR  GLOBAL:  R$
1.712.905,44 ( hum milhão, setecentos e doze mil, novecentos e
cinco  reais  e  quarenta  e  quatro  centavos  ).  VIGENCIA:
20/11/2018 a 19/05/2019. DATA DA ASSINATURA: 20/11/2018.
Sandra da Silva Fontenele – Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por: CRISTINO GONÇALVES DE ARAUJO
Código identificador: 1cc217d8613a880e41d55cf26018a993

AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 001.12/2018

EXTRATO DO CONTRATO nº 001.12/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017. Prefeitura Municipal de
Araioses/MA. OBJETO: Contratação de empresa especializada,
mediante registro de preços para futura e eventual aquisição de
gêneros  alimentícios  para  atender  as  necessidades  das
secretarias  municipais  de  saúde,  educação,  trabalho  e  ação
social e administração, integrantes da estrutura administrativa
da prefeitura municipal de Araioses(MA). CONTRATADA: J. A.
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S.  DE SOUZA -  ME,  CNPJ:  15.811.210/0001-37.  Rua Arthur
Carvalho, nº 10, Bairro: Bom Jardim, São José de Ribamar – MA,
VALOR  GLOBAL:  R$  64.385,79  (sessenta  e  quatro  mil,
trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos).
VIGENCIA: 03/12/2018 a 31/12/2018. DATA DA ASSINATURA:
03/12/2018.  Julliana  Gonçalves  de  Araújo  –  Secretária

Municipal  de  Trabalho  e  Ação  Social.

Publicado por: CRISTINO GONÇALVES DE ARAUJO
Código identificador: baf00e272c65b607f8a9620ecfa47f2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA

LEI MUNICIPAL Nº 116/2018 

Estima a receita e fixa a despesa do município de Bacurituba, para o exercício de 2019.

 

O Prefeito do Município de Bacurituba,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º  -  O orçamento do município de Bacurituba para o exercício de 2019,  estima a receita e fixa a Despesa em R$
35.162.000,00 (trinta e cinco milhões e cento e sessenta e dois mil reais) sendo:

Orçamento Fiscal em R$ 25.992.032,50 (vinte e cinco milhões, novecentos e noventa e dois mil, trinta e dois reais eI.
cinquenta centavos);

Orçamento de Seguridade Social em R$ 9.169.967,50 (nove milhões, cento e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta eI.
sete reais e cinquenta centavos).

Artigo 2º - A receita será arredada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta
Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

Administração Direta:I.

Receitas Correntes

Receita Tributária                           R$                409.241,00

Receita de Contrib.                         R$                160.000,00

Receita Patrimonial                         R$                 56.705,00

Receita de Serviços                         R$                   2.522,00

Transferências Correntes                 R$            27.030.459,60

Receita de Capital

Transferências de Capital                 R$              9.694.385,00                                                    

Subtotal       R$            37.353.312,60                  

Dedução da ReceitaI.

Fundeb                                          R$            -2.191.312,60

                        Receita Total  R$                                          35.162.000,00     

Artigo  3º  -  A  despesa  será  realizada  segundo  a  discriminação  dos  quadros  integrantes  desta  Lei,  com  os  seguintes
desdobramentos:

Sumário Geral da Despesa por Função (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

Por Funções de GovernoI.

01 – Legislativa                                    R$                612.000,00

04 – Administração                              R$              3.667.727,50

08 – Assistência Social                          R$              1.516.057,50

10 – Saúde                                          R$              7.653.910,00
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12 – Educação                                     R$              9.290.276,00

13 – Cultura                                        R$                778.827,00

15 – Urbanismo                                   R$              3.033.440,00

16 – Habitação                                    R$                751.879,00

17 – Saneamento                                 R$              3.572.832,00

18 – Gestão Ambiental                         R$                177.848,00

20 – Agricultura                                   R$              1.564.745,00

26 – Transporte                                   R$              1.686.746,00

27 – Desporto e Lazer                          R$                503.304,00

25 – Encargos Especiais                       R$                203.092,00

99 – Reserva de Contingência                R$                149.316,00

Total R$              35.162.000,00

Por Órgãos da AdministraçãoI.

01 – Câmara Municipal                         R$                612.000,00

02 – Gabinete do Prefeito                     R$                723.799,50

03 – Sec. De Administração                  R$              6.171.744,00

04 – Sec. de Obras e Infra-Estrut          R$              9.044.897,00

09 – Sec. de Educação                          R$              1.295.291,00

10 – Manut. e Desenv. do Ensino          R$              1.509.335,00

11 – FUNDEB                                   R$              6.485.650,00

12 – Sec. Assist. Social                         R$                482.741,00

13 – Fdo da Criança e do Adolesc.        R$                  56.543,00

14 – Fdo de Assist. Social                     R$                976.773,50

15 – Fundo Municipal de Saúde            R$              7.653.910,00

99 – Reserva de Contingência                R$                149.316,00

Total R$              35.162.000,00

Artigo 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

Abrir durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada noI.
artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade comII.
o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Remanejar recursos no âmbito de cada unidade orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programaçãoIII.
aprovada nesta Lei.

Parágrafo único. Não onerarão o limite prevista no inciso I, os créditos destinados a:

1 – Suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;

Artigo 5º - Os recursos oriundos de convênios não previsto no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados
como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato
do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Artigo 6º - As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes
Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-
se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Artigo 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipações da receita até o limite de 7% (sete
por cento) da receita corrente liquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.
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Artigo 8º - Os valores monetários dos programas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019 ficam
automaticamente ajustados aos valores correntes consignados nos Anexos desta Lei.

Artigo 9º - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA, aos 20 dias do mês de dezembro de 2018.

JOSÉ SISTO RIBEIRO SILVA - PREFEITO MUNICIPAL DE BACURITUBA

Publicado por: WENDER DO NASCIMENTO PESSOA
Código identificador: ddbcf9358d3f647d4368dee509128e51

LEI MUNICIPAL Nº 117/2018

DISPÕE  SOBRE  A  REVISÃO  DO  PLANO
PLURIANUAL 2018/2021, INSTITUIDO PELA LEI
Nº 100, de 19 de dezembro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BACURITUBA:

Faço saber que a Câmara Municipal de Bacurituba aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º  -  Esta Lei estabelece a Revisão do Plano Plurianual
2018/2021, instituído pela Lei nº 100, de 19 de dezembro de
2017, conforme o que dispõe o Art. 4º dessa Lei.

Parágrafo  Único  –  Integra  esta  Lei  o  Anexo  Único,  que
demonstra as alterações procedidas por programa de governo.

Art.  2º  -  Os  programas  finalísticos  de  governo,  como
instrumentos  de  organização  dos  projetos  e  atividades,  no
âmbito  da  execução  orçamentária  da  Administração  Pública
Municipal,  f icam  restritos  àqueles  integrantes  do
PPA-2018/2021.

Parágrafo Único – Os valores consignados a cada programa no
PPA-2018/2021  são  referenciais  e  não  constituem  limites  à
programação das despesas expressas nas Leis Orçamentárias e
seus créditos adicionais.

Art. 3º - A exclusão ou alteração de programas ou inclusão de
novos programas propostos pelo Poder Executivo,  nesta Lei,
decorrem dos ajustes necessários face a novos cenários e a
situações não previstas quando da elaboração do Plano.

Parágrafo  Único  -  Considera-se  alteração  de  programa:  a
adequação de denominação ou objetivo; a inclusão ou exclusão
de ações, produtos e metas; a alteração do título da ação, do
produto, da unidade de medida, do tipo, das metas e dos custos.

Art.  4º  -  Poderá  ser  efetuada  por  intermédio  da  Lei
Orçamentária  e  de  seus  créditos  especiais,  modificação  de
ações nos programas do PPA-2018/2021 nos seguintes casos:

I.  desmembramento de uma ação ou aglutinação de ações com
finalidades  semelhantes,  classificadas  como  projetos  ou
atividades  e  integrantes  do  mesmo  programa;

II.  inclusão  de  novos  projetos  e  atividades,  desde  que  as
despesas  deles  decorrentes  para o  exercício  e  para os  dois
subseqüentes  tenham  sido  previamente  definidas  em  Leis
específicas, em consonância com o disposto no art.16, inciso I,
da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  modificar  a
unidade  gestora,  a  alterar,  incluir  ou  excluir  produtos,
respectivas metas das ações do Plano Plurianual,  desde que
estas modificações contribuam para a realização do objetivo do
programa.

Parágrafo Único – De acordo com o disposto no caput deste
artigo, fica o Poder Executivo obrigado a adequar as metas das
ações dos programas para compatibilizá-las com as alterações
de  valor  ou  com  outras  modificações  efetivadas  na  Lei
Orçamentária Anual.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
com efeito, a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as
disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL  DE  BACURITUBA,
aos 20 dias do mês de dezembro de 2018.

JOSÉ SISTO RIBEIRO SILVA - PREFEITO MUNICIPAL DE
BACURITUBA

Publicado por: WENDER DO NASCIMENTO PESSOA
Código identificador: 15b865b83f3b921c35fbb6887fd8f46a

LEI MUNICIPAL Nº 118/2018.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A
ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL JUNTO
A O  O R Ç A M E N T O  D O  M U N I C Í P I O  D E
BACURITUBA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BACURITUBA ESTADO
DO MARANHÃO,  no  uso de suas  atribuições  legais  e  com
suporte na Lei Federal Nº 4.320/64, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado
a abrir o Crédito Adicional Especial, até a importância de R$
35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), criando novas
Classificações  Orçamentárias,  no  Orçamento  da  Prefeitura
Municipal de Bacurituba, a seguir especificadas:

I – Unidade Orçamentária:

011100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Os Projetos/Atividades e os Elementos:

10.122.0003.2055.0000 – Func. Setor Administrativo da Sec. de
Saúde

3.3.20.93.00 – Indenizações e Restituições---------- R$ 35.200,00

Fonte: 0.1.00.0

Art.  2º  Servirão  de  recursos  para  a  abertura  dos  créditos
orçamentários de que trata o Art. 1º:

I - a anulação das seguintes dotações orçamentárias, no valor
de  R$  35.200,00  (trinta  e  cinco  mil  e  duzentos  reais),  das
dotações consignadas no Orçamento da Prefeitura Municipal de
Bacurituba, a seguir especificas:
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011100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte: 0.1.00.0

Os Projetos/Atividades e os Elementos:

10.302.0028.2087.0000 – Manutenção do Hospital Municipal de
Bacurituba

3.3.90.30.00 – Material de Consumo-------------R$ 35.200,00

Fonte: 0.1.00.0

Art. 3º O crédito adicional especial aberto no artigo primeiro
desta Lei poderá ser suplementado caso seja necessário, nos
limites da Lei Orçamentária Anual.

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL  DE  BACURITUBA,
aos 20 dias do mês de dezembro de 2018.

JOSÉ SISTO RIBEIRO SILVA - PREFEITO MUNICIPAL DE
BACURITUBA

 

Publicado por: WENDER DO NASCIMENTO PESSOA
Código identificador: 62d5081b50cb7bf8f4c559b46bbfb9ad

LEI MUNICIPAL Nº 119/2018.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BACURITUBA, ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art. 1º - A tabela do artigo 4º da Lei Municipal 070/2003, que
dispõe sobre os valores da contribuição para custeio do serviço
de iluminação pública – CIP, passa a vigorar com os seguintes
valores e obedecerá as classes de consumidores residencial,
rural,  industrial,  comercial,  poder  público,  serviço  público  e
consumo próprio:

Classe Consumo Faixa Consumo Valor CIP

Residencial

0 - 30  R$             2,03

31 - 50  R$             3,38

51 - 70  R$             5,82

71 - 100  R$             8,12

101 - 120  R$           10,23

121 - 140  R$           11,94

141 - 180  R$           21,50

181 - 220  R$           22,90

221 - 270  R$           34,10

271 - 320  R$           35,30

321 - 370  R$           36,30

371 - 420  R$           48,10

421 - 500  R$           49,60

501 - 600  R$           84,50

601 - 700  R$           86,05

701 - 800  R$           87,55

801 - 900  R$           89,05

901 - 1000  R$           90,55

1001 - 1250  R$         103,10

1251 - 1500  R$         104,60

1501 - 2000  R$         106,10

2001 - 3000  R$         107,60

3001 - 4000  R$         109,10

4000 - 5000  R$         110,60

 > 5000  R$         112,10

Classe Consumo Faixa Consumo Valor CIP
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Industrial

0 - 30  R$              3,50

31 - 50  R$              4,50

51 - 70  R$              7,20

71 - 100  R$           10,39

101 - 120  R$           13,54

121 - 140  R$           14,54

141 - 180  R$           19,79

181 - 220  R$           20,89

221 - 270  R$           31,47

271 - 320  R$           32,67

321 - 370  R$           33,87

371 - 420  R$           45,99

421 - 500  R$           47,09

501 - 600  R$           79,39

601 - 700  R$           80,49

701 - 800  R$           81,59

801 - 900  R$           82,69

901 - 1000  R$           83,79

1001 - 1250  R$         106,61

1251 - 1500  R$         127,93

1501 - 2000  R$         170,57

2001 - 3000  R$         180,57

3001 - 4000  R$         190,57

4000 - 5000  R$         200,57

 > 5000  R$         210,57

Classe Consumo Faixa Consumo Valor CIP

Comercial

0 - 30  R$              3,50

31 - 50  R$              4,50

51 - 70  R$              7,20

71 - 100  R$           10,39

101 - 120  R$           13,54

121 - 140  R$           14,54

141 - 180  R$           19,79

181 - 220  R$           20,89

221 - 270  R$           31,47

271 - 320  R$           32,67

321 - 370  R$           33,87

371 - 420  R$           45,99

421 - 500  R$           47,09

501 - 600  R$           79,39

601 - 700  R$           80,49

701 - 800  R$           81,59

801 - 900  R$           82,69

901 - 1000  R$           83,79

1001 - 1250  R$         146,14

1251 - 1500  R$         148,14

1501 - 2000  R$         150,14

2001 - 3000  R$         260,97

3001 - 4000  R$         307,73

4000 - 5000  R$         308,73

 > 5000  R$         309,73

Classe Consumo Faixa Consumo Valor CIP
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Rural

0 - 30  R$              1,42

31 - 50  R$              2,36

51 - 70  R$              3,31

71 - 100  R$              4,73

101 - 120  R$              5,67

121 - 140  R$              6,62

141 - 180  R$              8,51

181 - 220  R$           10,40

221 - 270  R$           12,76

271 - 320  R$           19,10

321 - 370  R$           22,09

371 - 420  R$           25,07

421 - 500  R$           29,85

501 - 600  R$           35,82

601 - 700  R$           41,79

701 - 800  R$           47,76

801 - 900  R$           53,73

901 - 1000  R$           59,70

1001 - 1250  R$           74,63

1251 - 1500  R$           89,55

1501 - 2000  R$         119,40

2001 - 3000  R$         179,11

3001 - 4000  R$         238,81

4000 - 5000  R$         298,51

 > 5000  R$         358,21

Classe Consumo Faixa Consumo Valor CIP

Poder Público

0 - 30  R$              3,50

31 - 50  R$              4,50

51 - 70  R$              7,20

71 - 100  R$           10,39

101 - 120  R$           13,54

121 - 140  R$           14,54

141 - 180  R$           19,79

181 - 220  R$           20,89

221 - 270  R$           31,47

271 - 320  R$           32,67

321 - 370  R$           33,87

371 - 420  R$           45,99

421 - 500  R$           47,09

501 - 600  R$           79,39

601 - 700  R$           80,49

701 - 800  R$           81,59

801 - 900  R$           82,69

901 - 1000  R$           83,79

1001 - 1250  R$         146,14

1251 - 1500  R$         148,14

1501 - 2000  R$         150,14

2001 - 3000  R$         260,97

3001 - 4000  R$         307,73

4000 - 5000  R$         308,73

 > 5000  R$         309,73

Classe Consumo Faixa Consumo Valor CIP
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Serviço Público

0 - 30  R$              3,50

31 - 50  R$              4,50

51 - 70  R$              7,20

71 - 100  R$           10,39

101 - 120  R$           13,54

121 - 140  R$           14,54

141 - 180  R$           19,79

181 - 220  R$           20,89

221 - 270  R$           31,47

271 - 320  R$           32,67

321 - 370  R$           33,87

371 - 420  R$           45,99

421 - 500  R$           47,09

501 - 600  R$           79,39

601 - 700  R$           80,49

701 - 800  R$           81,59

801 - 900  R$           82,69

901 - 1000  R$           83,79

1001 - 1250  R$         146,14

1251 - 1500  R$         148,14

1501 - 2000  R$         150,14

2001 - 3000  R$         260,97

3001 - 4000  R$         307,73

4000 - 5000  R$         308,73

 > 5000  R$         309,73

Classe Consumo Faixa Consumo Valor CIP

Consumo Próprio

0 - 30  R$              3,50

31 - 50  R$              4,50

51 - 70  R$              7,20

71 - 100  R$           10,39

101 - 120  R$           13,54

121 - 140  R$           14,54

141 - 180  R$           19,79

181 - 220  R$           20,89

221 - 270  R$           31,47

271 - 320  R$           32,67

321 - 370  R$           33,87

371 - 420  R$           45,99

421 - 500  R$           47,09

501 - 600  R$           79,39

601 - 700  R$           80,49

701 - 800  R$           81,59

801 - 900  R$           82,69

901 - 1000  R$           83,79

1001 - 1250  R$         146,14

1251 - 1500  R$         148,14

1501 - 2000  R$         150,14

2001 - 3000  R$         260,97

3001 - 4000  R$         307,73

4000 - 5000  R$         308,73

 > 5000  R$         309,73

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL  DE  BACURITUBA,
aos 20 dias de dezembro de 2018.

JOSÉ SISTO RIBEIRO SILVA - PREFEITO MUNICIPAL DE
BACURITUBA

Publicado por: WENDER DO NASCIMENTO PESSOA
Código identificador: 4e0f83a30db3e9d35f1a8fe8d27b9c88

LEI MUNICIPAL Nº 120/2018.

Altera  a  redação  de  estratégias  das  metas
previstas  no  Plano  Municipal  de  Educação  de
Bacurituba/MA e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BACURITUBA, ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art. 1º - As estratégias das Metas 01, 02, 03, 04, 05,
07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 previstas no
Plano Municipal de Educação, criado pela Lei
Municipal nº 058/2015, passam a ter nova redação
nos termos do anexo I desta Lei.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA,
aos 20 dias de dezembro de 2018.
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JOSÉ SISTO RIBEIRO SILVA - PREFEITO MUNICIPAL DE
BACURITUBA

ANEXO I

Meta 1

Nova Redação:

1.1 Propor em regime de colaboração com os municípios, dos
espaços adequados para construção de no mínimo 02 (duas)
Escolas de Educação Infantil ate o final deste PME em
conformidade com padrões arquitetônicos do MEC, respeitando
as normas de acessibilidade, as especificidades geográficas e
culturais locais.

1.7 Favorecer e apoiar, em regime de colaboração, a criação ou
melhoria de creches e pré-escolas, fomentando o acesso e a
permanência das crianças de 0 a 5 anos na Educação Infantil.

1.8 Aderir mecanismo de colaboração entre setores da
educação, saúde e assistência social na manutenção,
administração controle e avaliação das instituições de
atendimento às crianças de 0 a 5 anos de idade, contemplando
as dimensões do educar e cuidar com participação das
comunidades interessadas.

Meta 2

Nova Redação:

2.24 Ampliar a oferta dos anos finais do Ensino Fundamental
para as populações do campo, e quilombolas por meio de
reforma e ampliação de 03 (três) escolas da zona rural.

2.27 Incluir em 100% das escolas de Ensino Fundamental da
rede municipal, professores com formação continuada em
Língua Brasileira de Sinais (Libras), preferencialmente, nas
escolas que possuam alunos com deficiência auditiva.

2.28 Implantar o curso de intérprete de Libras em todas as
escolas que efetivarem matrícula de alunos surdos.

2.30 Ampliar o quantitativo da Equipe de Coordenação e
Supervisão Pedagógica da do Ensino Fundamental e suas
modalidades, com o objetivo de acompanhar e apoiar as
atividades educativas das escolas.

Meta 3

Nova Redação:

Incentivar a ampliação, até o final da vigência do PME o
atendimento escolar a população de 15 a 17 anos em até 80% e
elevar até 2024 a taxa líquida de matrículas de 40,6% para
75,4% nessa faixa etária.

Inclusão

3.10 Implantar e incentivar parcerias com o Ensino Médio e
Fundamental para garantir acesso e permanência do aluno no
próprio município com as matrículas antecipadas.

3.11 Buscar parcerias instituições de ensino técnico e
profissionalizantes para atender alunos de escolas das redes
Estaduais e Municipais.

Meta 4

Nova Redação:

Garantir, para a população de 03 até 21 anos, o atendimento
escolar aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos globais

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de
forma a atingir, em cinco anos, pelo menos a 50% da demanda
e ate o final da década a sua universalização nas escolas da
rede regular de ensino prevalecendo a responsabilidade dos
entes federados, garantindo o atendimento educacional
especializado em salas de recursos multifuncionais ou em
Centros de Atendimento Educacional Especializado, públicos ou
comunitários, confessionais ou filantrópicos sem fins lucrativos,
conveniadas com o poder público.

Retirar:

4.15 Implantar Língua Brasileira de Sinais como disciplina nas
escolas de Educação Básica.

Nova Redação:

4.24 Realizar concurso público para suprir as necessidades de
profissionais especializados para atuarem nos Centros e Núcleo
de Atendimento Educacional Especializado, nas salas de
recursos multifuncionais e nas escolas da rede regular de
ensino quando necessários e garantir a porcentagem de 30%
(trinta por cento) dos seus vencimentos para o professor que
estiver atuando nas Salas Multifuncionais.

Meta 5

Nova Redação:

5.4 Assegurar jornada escolar ampliada, integral com a
garantia de espaços e tempos apropriados às atividades
educativas, assegurando a estrutura física em condições
adequadas e profissionais habilitados.

5.7 Legitimar, por meio de decreto municipal, a sistemática
avaliação municipal um exame específico para a aferição da
aprendizagem das crianças do ciclo de alfabetização
independente da existência do SAEB.

Meta 7

Nova Redação:

7.1 Implementar, em toda a Rede municipal de Ensino, as
Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação em Direitos
Humanos- DCNEDH (Resolução CNE/CP 01/2012. Diário Oficial
da União, Brasília, 31 de maio de 2012, seção1–p. 48) e as
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Ambiental (Resolução n° 02, de 15 de junho de 2012).

7.8 Implementar em todas as escolas da rede no contexto
curricular as orientações acerca da inclusão da temática de
Historia e Cultura Africana e Amerindia no currículo escolar.

Meta 8

Nova Redação:

8.19 Implementar políticas de combate à violência na escola
pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de
educadores para detecção de suas causas como: a violência
doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências
adequadas que promovam a construção de cultura de paz no
ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade.

Meta 9

Inclusão

9.7 Buscar junto a associações apoio para o incentivo e
permanência na escola.

Meta 10
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Nova Redação:

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou
mais para 50,0% até o final da vigência deste PME, reduzir as
taxas de analfabetismo absoluto e funcional em 60%.

Meta 12

Nova Redação:

12.1 Estimular a ampliação de ofertas de vagas nos diversos
cursos de graduação, considerando a vocação e a necessidade
local.

12.2 Estimular a ampliação de ofertas de vagas dos programas
de interiozação dos programas de graduação, considerando a
necessidade de vagas.

Inclusão

12.3 Orientar os alunos que fizeram o ENEM a buscar
informações quanto a sua pontuação, classificação do acesso a
cursos de graduação.

Meta 13

Nova Redação:

Elevar gradualmente o número de matrículas de professores da
rede pública na pós-graduação stricto sensu (reconhecida pela
CAPES), de modo a atingir a titulação anual de 03 mestres e 01
doutor até o final da vigência deste PME.

13.1 Realizar parcerias com instituições públicas e privadas de
ensino superior que ampliem a oferta de vagas nos cursos de
pós-graduação lato e scrito sensu respeitando as demandas
locais.

Retirar:

13.3 Ofertar e garantir o acesso a bolsas de estudo para pós-
graduação strictu sensu dos professores e demais profissionais
da educação básica (coordenadores, supervisores, orientadores
e gestores).

Meta 14

Nova Redação:

14.1 Garantir acesso a programa permanente de iniciação à
docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura
plena, a fim de aprimorar a formação de profissionais para
atuarem no magistério da Educação Básica de acordo com a
necessidade por área de conhecimento.

14.2 Estabelecer e realizar ações especificamente voltadas para
a promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e
integridade física, mental e emocional dos profissionais da
educação, como condição para a melhoria da qualidade

educacional.

14.3 Definir e implementar, em regime de colaboração, política
de formação inicial e continuada conforme as necessidades dos
profissionais da educação pautadas nos princípios e diretrizes
municipais.

14.5 Implementar salas de recursos multifuncionais e assegurar
a formação inicial e continuada de professores para o
atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do
campo e de comunidades quilombolas.

14.6 Prover e ampliar a oferta de concurso público, quando
houver a necessidade, garantindo e garantir a nomeação
imediata de profissionais da educação para atuarem em sala de
aula, bibliotecas escolares, secretarias, laboratórios de
informática e outros setores escolares, atendendo às
determinações legais para provimento de cargos e carreiras.

Meta 15

Nova Redação:

Incentivar a formação, em nível de formação e pós-graduação,
60% dos professores da educação básica, até o último ano de
vigência deste PME, e garantir a todos profissionais da
educação básica formação continuada em sua área de atuação,
considerando as necessidades, demandas e contextualizações
dos sistemas de ensino.

Meta 16

Nova Redação:

16.4 Instituir programa de acompanhamento e prevenção com
atendimento prioritário os profissionais do Magistério da rede
municipal de Bacurituba-MA, de forma a promover a melhoria
da qualidade de vida desses profissionais em parceria com os
diversos segmentos da sociedade.

Meta 17

Nova Redação:

Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação
da gestão democrática da educação, considerando critérios
específicos para ser candidato ao cargo de Gestor Escolar, tais
como: Ser funcionário efetivo (estável) do quadro de servidores
públicos da rede municipal de Bacurituba-MA, não responder
processo administrativo, ter competência técnica no cargo
pretendido, apresentar plano de ação para escola, ter tempo
mínimo de um ano de experiência na escola e participação
direta na comunidade escolar. A eleição de Gestores Escolares
deverá ser associada a critérios técnicos de mérito e
desempenho no âmbito das nossas escolas públicas.

Publicado por: WENDER DO NASCIMENTO PESSOA
Código identificador: 47b4cc1b5221945630bdc841533c94f9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

LEI Nº 1.437, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BALSAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que propôs à
Câmara Municipal de Balsas – MA para que aprove e eu sancionarei a seguinte Lei:

TÍTULO I
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DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

 Art. 1° Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Balsas, para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e
Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder
Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.  2°  Fica estimada a Receita  Orçamentária  do Município,  a  preços correntes e  conforme a legislação tributária,  em R$
319.759.000,00 (Trezentos e dezenove milhões, setecentos e cinquenta e nove mil reais).

Art. 3° A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o
desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4° A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R$ 319.759.000,00 (Trezentos e dezenove milhões,
setecentos e cinquenta e nove mil reais).

Art. 5º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o
ano de 2019.

CAPÍTULO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6º A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e
natureza da despesa, integrantes desta lei, apresenta por órgãos, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃOS VALOR (R$)
01 – CÂMARA MUNICIPAL 11.676.000,00
0201 – GABINETE DO PREFEITO 7.869.000,00
0202 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 5.545.000,00
0203– SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO
TRIBUTÁRIA 15.432.000,00

0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E
EMPREGO/FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.726.000,00

0206 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 69.849.000,00
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 109.871.318,00
0209 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HIDRICOS/FUNDO DO MEIO AMBIENTE 1.930.000,00

0210 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 50.067.682,00
0211 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E
ABASTECIMENTO 6.607.000,00

0212 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 6.394.000,00
0213 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROINDUSTRIA 844.000,00
0214- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 1.102.000,00
0215 – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS 12.729.000,00
0217– SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE 2.557.000,00
0218 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 910.000,00
0219 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 150.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGENCIA 2.500.000,00
TOTAL GERAL 319.759.000,00

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 7º Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o
limite de 60% (sessenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2019, utilizando como fonte de recursos compensatórios
as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º, do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.
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Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a anular da Reserva de Contingência, utilizando como fonte de
recursos para suprir insuficiências de dotações orçamentárias relativas à pessoal e dívida pública.

Art.  9º  Remanejar,  por decreto do Poder Executivo,  dentro de um mesmo projeto/atividade,  os  recursos alocados nos seus
elementos de despesa, quando um elemento se mostrar insuficiente.

Art. 10. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a
finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Parágrafo único. O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, submeterá o pedido de autorização da
referida operação, apresentando no mesmo pedido, a condição de endividamento do município.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação
em áreas de baixa renda, com a prévia autorização do Poder Legislativo do Município de Balsas.

Art. 12. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar
as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 13. O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e
projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;

Art.  14.  Através  de Decreto,  até  30 dias  após  a  publicação do orçamento,  o  chefe  do Executivo  Municipal  estabelecerá a
programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º
da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 15.  Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Art. 16.  Revogam – se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Chefe de Gabinete, a faça publicar, registrar a correr.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA - Prefeito Municipal de Balsas

Publicado por: GILDÁSIO COUTINHO DE AMORIM
Código identificador: 6fba9ba80f1f0885227ff543b68cb6bd

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE

RESENHA DE CONTRATO

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  BENEDITO  LEITE  -  MA.
RESENHA DE CONTRATO nº 167/2018. PARTES: Município de
Benedito Leite/MA e a Empresa R.M. BARBOSA -ME, CNPJ/MF
sob nº 06.296.444/0001-00, vencedora do Pregão Presencial nº
28/2017-  SRP.  OBJETO:  contratação  de  empresa  para
fornecimento  parcelado  de  gêneros  alimentícios  para
atender  às  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de
Assistência  Social  de  Benedito  Leite-MA.  DATA  DA
ASSINATURA:  28  de  novembro  de  2018.  BASE LEGAL:  Lei
Federal  nº.  10.520  e  8.666/93  e  suas  alterações.  VALOR
GLOBAL: R$ 9.210,35 (nove mil duzentos e dez reais e trinta e
cinco centavos). DA VIGÊNCIA: 31/12/2018. FORO: Fica Eleito
o  foro  da  Comarca  de  São  Domingos  do  Azeitão/MA.
ASSINATURA:  Prefeito  Municipal  de  Benedito  Leite,  Ramon
Carvalho de Barros e Raimunda Martins Barbosa, proprietária
da empresa. Benedito Leite - MA, 28 de novembro de 2018.

 

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  BENEDITO  LEITE  -  MA.
RESENHA DE CONTRATO nº 166/2018. PARTES: Município de
Benedito Leite/MA e a Empresa R.M. BARBOSA -ME, CNPJ/MF
sob nº 06.296.444/0001-00, vencedora do Pregão Presencial nº
28/2017-  SRP.  OBJETO:  contratação  de  empresa  para

fornecimento  parcelado  de  gêneros  alimentícios  para
atender  às  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde de Benedito Leite-MA. DATA DA ASSINATURA: 28 de
novembro de 2018.  BASE LEGAL:  Lei  Federal  nº.  10.520 e
8.666/93  e  suas  alterações.  VALOR GLOBAL:  R$  21.076,15
(vinte e um mil, setenta e seis reais e quinze centavos). DA
VIGÊNCIA: 31/12/2018. FORO: Fica Eleito o foro da Comarca
de  São  Domingos  do  Azeitão/MA.  ASSINATURA:  Prefeito
Municipal  de  Benedito  Leite,  Ramon  Carvalho  de  Barros  e
Raimunda Martins Barbosa, proprietária da empresa. Benedito
Leite - MA, 28 de novembro de 2018.

Publicado por: FRANK JAMES RODRIGUES LUSTOSA
Código identificador: e267969c392d04cee1918844995eecc4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO

TERMO DE ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO  Nº  PE
028/2018  –  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  004/2018
CONTRATADO:  ERINEUSA  RIBEIRO  DE  ALMEIDA  –  ME,
CNPJ:  14.879.744/0001-32  CONTRATANTE:  FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 12.512.462/0001-77. OBJETO:
Aquisição de Material Expediente para o Fundo Municipal de
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Saúde de Brejo/MA..  OBJETO DO ATIDAMENTO; acresce no
valor original R$ R$ 5.616,23 (Cinco mil, seiscentos e dezesseis
reais  e  vinte  e  três  centavos),  DATA DE ASSINATURA DO
TERMO DE ADITIVO: 20 DE DEZEMBRO DE 2018. ORIGEM
DOS RECURSOS – FMS: 1 Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de
Brejo; Unidade: 08 – Fundo Municipal de Saúde; Função: 10 –
Saúde; Sub-Função: 301 – Atenção Básica; Programa: 0003 –
Administração Integrada; Proj/Atividade: 2.044 – Manutenção
Fundo Municipal de Saúde; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 –
Material de Consumo.. BASE LEGAL art. 65, inciso I, alíneas
“b”  da  Lei  nº  8.666/93.  Fundo  Municipal  de  Saúde  -  Sec.
Pollyanna Martins  Castro.  Brejo/MA,  20  de  Dezembro  de
2018.

PRIMEIRO  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO  Nº  PE
051/2018  –  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  007/2018
CONTRATADO:  RAIMUNDO  NONATO  DA  SILVA
FERNANDES,  CNPJ:  18.849.540/0001-00  CONTRATANTE:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ:  12.512.462/0001-77.
OBJETO: Contratação dos Serviços de Reparo e Manutenção de
Ar Condicionado de Interesse das Secretarias Municipais de
Brejo/MA..  OBJETO  DO  ATIDAMENTO;  acresce  no  valor
original  R$ 11.944,00 (Onze mil  e  novecentos e  quarenta e
quatro reais), DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO:
20 DE DEZEMBRO DE 2018. ORIGEM DOS RECURSOS – FMS:
Exercício  2018  Atividade  0208.103010002.2.044  Manut.  do
Fundo de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.39.00, Outros
Serviços de Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99.. BASE
LEGAL art. 65, inciso I, alíneas “b” da Lei nº 8.666/93. Fundo
Municipal  de  Saúde  -  Sec.  Pollyanna  Martins  Castro.
Brejo/MA, 20 de Dezembro de 2018.

Publicado por: MAGNO SOUZA DOS SANTOS
Código identificador: a0f9948bd1939cdd09e08f9e21b86a55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO
NORTE

TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO.

TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO.

Processo Administrativo n° 02.2911.0001/2018.

TOMADA DE PREÇO : N'0172018

Objeto:  Objetivando a  contratação de empresa para a
prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais
no Município.

A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CAPINZAL  DO
NORTE/MA, vem através deste comunicar a ANULAÇÃO do
Processo Administrativo  nº 02.2911.0001/2018. que
resultou na TOMADA DE PREÇO : N° 017/2018, objetivando a 
contratação  de  empresa  para  a  prestação  de  serviços  de
recuperação de estradas vicinais no Município. pelos motivos 
c i tados;   Devido  or ientações  recebido  em  Of ic io
n°25190/2018/GAB/MA/Regional/MA-CGV   Que  sugeriram
avaliar,  e  remarcarmos  para  uma  data  ulterior,  mais
conveniente para a competitividade das licitações, haja vista
que a data atualmente marcada é véspera de Natal.  Diante
disto  resolvemos  anular  a  licitação  e  remarcar  para  uma
p o s s í v e l  d a t a  f u t u r a  a i n d a  n ã o  d e f i n i d a .
                                                                                                       
                                                          

 Capinzal do Norte (MA) em 20 de Dezembro  de 2018. Lidiane
Pereira  da  Silva,  Secretária  Municipal  de  Finanças  e
Planejamento.

 

TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO.

Processo Administrativo n° 02.2911.0002/2018.

TOMADA DE PREÇO : N'0182018

Objeto:  objetivando a   contratação de empresa para a
prestação  de  serviços  de   locação  de  sistemas
(contabilidade,  portal  da  transparência  e  folha  de
pagamento) para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Administração .

A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CAPINZAL  DO
NORTE/MA, vem através deste comunicar a ANULAÇÃO do
Processo Administrativo  nº 02.2911.0001/2018. que resultou
na  TOMADA  DE  PREÇO  :  N°  018/2018,  objetivando  a  
contratação  de  empresa  para  a  prestação  de  serviços  de  
locação de sistemas (contabilidade, portal da transparência e
folha  de  pagamento)  para  atender  as  necessidades  da
Secretaria Municipal de Administração. pelos motivos  citados;
D e v i d o  o r i e n t a ç õ e s  r e c e b i d o  e m  O f i c i o
n°25190/2018/GAB/MA/Regional/MA-CGV   Que  sugeriram
avaliar,  e  remarcarmos  para  uma  data  ulterior,  mais
conveniente para a competitividade das licitações, haja vista
que a data atualmente marcada é véspera de Natal.  Diante
disto  resolvemos  anular  a  licitação  e  remarcar  para  uma
possível data futura ainda não definida.

 Capinzal do Norte (MA) em 20 de Dezembro  de 2018. Lidiane
Pereira  da  Silva,  Secretária  Municipal  de  Finanças  e
Planejamento.

Publicado por: JHON HERICK SOUSA SILVA
Código identificador: 676492a5028a4f2753b1218741e1faef

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO
MARANHãO

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO. PREGÃO
PRESENCIAL Nº 001/2019 -CPL.

 

AVISO  DE  RESULTADO  DA  LICITAÇÃO.  PREGÃO
PRESENCIAL  Nº  001/2019  -CPL.  PROCESSO
ADMINISTRATIVO  Nº  001/2019.  O  Prefeito  Municipal,
TIAGO RIBEIRO  DANTAS,  CPF  n°  996.013.973-53,  torna
público  o  Resultado  da  Licitação  do  Pregão  Presencial  nº
001/2019,  cujo  objeto  é  a  Contratação  de  empresa  para  o
Fornecimento  de  Combustíveis,  Óleos  Lubrificantes  e
Correlatos. EMPRESA: POSTO IMBIRAÇU DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA,  CNPJ  nº  04.857.532/0001-09.  VALOR:
1.724.666,80 (Hum Milhão, Setecentos e Vinte e Quatro
Mil,  Seiscentos  e  Sessenta  e  Seis  Reais  e  Oitenta
Centavos). FUNDAMENTO LEGAL: artigo 21, inciso XII, do
Decreto  Federal  nº  3.555/2000  c/c  artigo  8º,  §  1º,  da  Lei
Federal  nº  12.527/2011.  Feira  Nova  do  Maranhão,  18  de
dezembro de 2018.

Publicado por: RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO FILHO
Código identificador: 85a818c177f0b83a54f5422509bd99c8

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO. PREGÃO
PRESENCIAL Nº 001/2019 -CPL.
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AVISO  DE  RESULTADO  DA  LICITAÇÃO.  PREGÃO
PRESENCIAL  Nº  001/2019  -CPL.  PROCESSO
ADMINISTRATIVO  Nº  001/2019.  O  Prefeito  Municipal,
TIAGO RIBEIRO  DANTAS,  CPF  n°  996.013.973-53,  torna
público  o  Resultado  da  Licitação  do  Pregão  Presencial  nº
001/2019,  cujo  objeto  é  a  Contratação  de  empresa  para  o
Fornecimento  de  Combustíveis,  Óleos  Lubrificantes  e
Correlatos. EMPRESA: POSTO IMBIRAÇU DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA,  CNPJ  nº  04.857.532/0001-09.  VALOR:
1.724.666,80 (Hum Milhão, Setecentos e Vinte e Quatro
Mil,  Seiscentos  e  Sessenta  e  Seis  Reais  e  Oitenta
Centavos). FUNDAMENTO LEGAL: artigo 21, inciso XII, do
Decreto  Federal  nº  3.555/2000  c/c  artigo  8º,  §  1º,  da  Lei
Federal  nº  12.527/2011.  Feira  Nova  do  Maranhão,  18  de
dezembro de 2018.

Publicado por: RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO FILHO
Código identificador: 85a818c177f0b83a54f5422509bd99c8

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO. PREGÃO
PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019 - CPL

 

AVISO  DE  RESULTADO  DA  LICITAÇÃO.  PREGÃO
PRESENCIAL  –  REGISTRO DE PREÇOS Nº  004/2019  -
CPL.  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  Nº  004/2019.  O
Prefeito  Municipal,  TIAGO  RIBEIRO  DANTAS,  CPF  n°
996.013.973-53,  torna  público  o  Resultado  da  Licitação  do
Pregão Presencial nº 004/2019, cujo objeto é a Contratação de
Empresa  especializada  para  futura  e  eventual  Prestação  de
Serviços  de  Promoção  e  Organização  de  Eventos,  incluindo
Publicidade, Propaganda, Serviços operacionais de Eventos em
geral e Locação de Som de médio e pequeno porte, de tendas,
de  trio  elétrico,  de  banheiros  químicos  e  de  palco  com
cobertura, para atender à demanda do Município de Feira Nova
do  Maranhão,  no  exercício  2019.  EMPRESA:  J  A  B
MAGALHÃES FILHO, CNPJ nº 10.509.014/0001-99. VALOR:
555.400,00  (Quinhentos  e  Cinquenta  e  Cinco  Mil  e
Quatrocentos  Reais).  FUNDAMENTO  LEGAL:  artigo  21,
inciso XII, do Decreto Federal nº 3.555/2000 c/c artigo 8º, § 1º,
da Lei Federal nº 12.527/2011. Feira Nova do Maranhão, 19 de
dezembro de 2018.

Publicado por: RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO FILHO
Código identificador: 6214a0fe4ef503a949f5ce1d332343b0

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
NOGUEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº
056/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-
MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

AVISO DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial Nº 056/2018

A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  FORTALEZA  DOS
NOGUEIRAS-MA,  através  da  Comissão  Permanente  de
Licitação-CPL,  torna  público  que  realizará  licitação  na
modalidade  Pregão  Presencial   que  tem  por  objeto  a
contratação  de  empresa  para  execução  dos  serviços  para
manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública, com
mão-de-obra,  ferramentas  e  equipamentos  especializados,  de
acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse

da  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura,  Urbanismo   e
Saneamento do Município de Fortaleza dos Nogueiras-MA, para
o  exercício  de  2019,  conforme  Termo  de  Referência.  Tipo
Menor Preço Global. LOCAL: Sede da Prefeitura. Localizada na
Rua  Rui  Barbosa,  nº  125-Centro.  DATA  DE  ABERTURA:
16/01/2019. HORÁRIO: 08:30h. Recebimento dos envelopes e
início da habilitação. Local: Sala de reunião da CPL, localizada
na Rua Rui Barbosa, nº 125, Centro, Fortaleza dos Nogueiras -
MA. AQUISIÇÃO DO EDITAL: até três dias úteis antes da data
da  abertura  do  certame  na  sala  da  CPL.  Os  interessados
poderão  adquirir  o  edital  pagando  a  taxa  de  R$  20,00  em
horário  comercial  das  08:00  ás  12:00  horas.  Fortaleza  dos
Nogueiras (MA), 20 de dezembro de 2018. Faustiana Nogueira
de Freitas  –  Pregoeira  Municipal.  Odair  Pinheiro  Miranda –
Secretário  Municipal  de  Administração,  Planejamento  e
Finanças.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: aaf966798220f22ee2ffa75f5818edb4

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2018

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2018

A Presidente da comissão de licitação da Prefeitura municipal
de Fortaleza dos Nogueiras/MA, com consonante autorização do
Prefeito Municipal, torna público a dispensa de licitação para
contratação  de  profissional  especializado  de  nível
superior,  para prestação de serviços  na Elaboração de
Projeto para instalação de 01 (uma) Subestação de 150
Kva,  na  Unidade  Mista  Casa  de  Saúde  Menino  Jesus,
incluindo os serviços de acompanhamento da execução do
projeto, neste Município.

1- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A matéria vista no art. 24 da Lei nº 8.666/93 dispõe sobre as
hipóteses de Dispensa de Licitação ou Contratação Direta, onde
a Administração pode contratar diretamente sem ter que se
submeter  ao  protocolo  das  modalidades  tradicionais  e
recomendadas.

Nesse prisma, o Inciso II, art. 24 da Lei nº 8.666/93 promove-se
por tratar de procedimento de dispensa de licitação quando a
Administração Pública efetua compra ou prestação de serviço
cujo o valor não exceda o mínimo permitido por lei.

A presente licitação tem como fundamento o art. 24, inciso II e
art.  26 caput e inciso II  do § único,  da lei  8.666/93 e suas
alterações  posteriores  e  conforme requisitos  previstos  neste
edital.

2.  JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Conforme  disposto  no  art.  24  Lei  8.666/93,  estabelece  o
seguinte:

II - para outros serviços e compras de
valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea "a", do inciso II do
artigo anterior e para alienações, nos
casos  previstos  nesta  Lei,  desde  que
não  se  refiram  a  parcelas  de  um
mesmo serviço,  compra  ou  alienação
de maior vulto que possa ser realizada
de uma só vez.

Cabe ressaltar, que a dispensa em relação ao valor encontra-se
estribo no princípio da economicidade, cujo o teor e conexo com
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o princípio da proporcionalidade, na medida em que deve haver
relação proporcional entre os gastos da Administração Pública
com os procedimentos e as vantagens a serem auferidas com a
realização  do  processo  licitatório  ou  seja  a  realização  de
procedimento  licitatório  passa  a  ser  desproporcional  com o
valor da contratação do bem em questão.

Neste  caso,  por  oportuno  observar,  que  em  respeito  ao
princípio  da  legalidade,  em casos  similares  recomenda-se  a
cotação  de  preços  junto  a  pelo  menos  três  profissionais
fornecedores dos referidos serviços. 

3. DO PREÇO

O  preço  desta  aquisição  é  de  R$6.000,00  (Seis  mil  reais),
conforme  proposta  cedida  pelo  profissional,  AYANDERSON
TAYLON  LEITE  LIMA,  CPF:  047.801.873-89,  RG:
02381952003-8  SSP/MA,  inscrito  no  CREA  sob  o  nº
111430839-0, residente no Município de Imperatriz/Ma, na Rua
Coletora I,  nº  02,  Loteamento Colinas Parck,  Bairro Vitória,
CEP:  65.918-054,  que no caso é a  empresa que apresentou
menor orçamentos dos 03 (Três) profissionais consultados.  

4. DAS EXIGENCIAS

O  profissional  atendeu  ao  solicitado  por  este  termo,
apresentando  as  documentações,  sendo:

Cópia do CPF e Carteira de Identidade;

Cópia da Carteira de Inscrição no CREA

Certidão de Quitação de Pessoa Física Expedida pelo
CREA.

Comprovante de Endereço

5. DA CONCLUSÃO

De  todo  o  exposto,  justifica  se  o  procedimento  de
Dispensa de Licitação e viabiliza a contratação direta
para realização de tal despesa. 

                  Fortaleza dos Nogueiras/MA, 19 de
Dezembro de 2018.

GRACILENE CARREIRO BARROS

PRESIDENTE DA CPL - DECRETO Nº 019/2018

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: bab631bfc1fdbd510e5b287d335121ac

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

ERRATA: AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº
008/2018

ERRATA:  AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº
008/2018

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº
008/2018. A Comissão Permanente de Licitação – CPL avisa aos
interessados  que  na  publicação  do  Aviso  de  Licitação  –
TOMADA DE PREÇOS n° 008/2018, no dia 11 de dezembro de
2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão •
N°1.987, pág. 10, ONDE SE LÊ: DATA DA SESSÃO: 27/12/2018

ÀS 14:00hr LEIA-SE:  28/12/2018 às 14:00– Mirador, MA 11 de
dezembro de 2018.

Publicado por: GUILHERME COSTA CAMPOS
Código identificador: 62dfe7bf9a4f3695b83097734ec51d5d

ERRATA: AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº
009/2018

ERRATA:   AVISO  DE  LICITAÇÃO:  TOMADA  DE  PREÇOS  Nº
009/2018

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº
009/2018. A Comissão Permanente de Licitação – CPL avisa aos
interessados que na publicação do Aviso de Licitação – TOMADA
DE PREÇOS n° 009/2018,  no dia 11 de dezembro de 2018 •
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão • N°1.987,
pág. 10, ONDE SE LÊ: DATA DA SESSÃO: 27/12/2018 ÀS 16:00hr
LEIA-SE:  28/12/2018 às 16:00– Mirador, MA 11 de dezembro de
2018.

Publicado por: GUILHERME COSTA CAMPOS
Código identificador: dd0f78d724d74da5268aaaeabe490141

ERRATA: AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº
006/2018.

 

ERRATA:  AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº
006/2018

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº
006/2018. A Comissão Permanente de Licitação – CPL avisa
aos interessados que na publicação do Aviso de Licitação –
TOMADA DE PREÇOS n° 006/2018, no dia 11 de dezembro
 de  2018  •  Diário  Oficial  dos  Municípios  do  Estado  do
Maranhão  •  N°1.987,  pág.  09,  ONDE  SE  LÊ:  DATA  DA
SESSÃO:  27/12/2018 ÀS 08:00hr  LEIA-SE:   28/12/2018 às
08:00– Mirador, MA 11 de dezembro de 2018.

 

 

 

Publicado por: GUILHERME COSTA CAMPOS
Código identificador: 38a9aca94ae4519f7b79ef2b36a22de3

ERRATA: AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº
007/2018

 

ERRATA:   AVISO  DE  LICITAÇÃO:  TOMADA  DE
PREÇOS Nº 007/2018

ERRATA  DE  AVISO  DE  LICITAÇÃO.  TOMADA  DE
PREÇOS  Nº  007/2018.  A  Comissão  Permanente  de
Licitação  –  CPL  avisa  aos  interessados  que  na
publicação  do  Aviso  de  Licitação  –  TOMADA  DE
PREÇOS n° 007/2018, no dia 11 de dezembro de 2018
• Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão
• N°1.987, pág. 09, ONDE SE LÊ: DATA DA SESSÃO:
27/12/2018 ÀS 10:00hr LEIA-SE:  28/12/2018 às 10:00–
Mirador, MA 11 de dezembro de 2018.

Publicado por: GUILHERME COSTA CAMPOS
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Código identificador: a23d481c5c260e8c0daac2b146b1d705

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHãO

AVISO DE REABERTURA DE CERTAME - PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 046/2018

Em  virtude  do  Decreto  nº  021/2018  GPMR,   que  torna
RECESSO o período de 24 a 31 de dezembro de 2018, avisamos
as empresas que se fizeram presentes no dia 18 de dezembro
de  2018  na  abertura  do  Certame  referente  ao  PREGÃO
PRESENCIAL Nº 025/2018, que  fica "remarcada" nova data de
07 de janeiro de 2019, as 09:00 horas, na sede da Prefeitura
Municipal,  na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro,
Riachão – MA, na sala da CPL, para reabertura do PREGÃO
PRESENCIAL  Nº  025/2018.  OBJETO:  Contratação  de
Empresa  para  aquisição  de  equipamentos,  móveis  e
materiais hospitalares, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde no município de Riachão-
MA.  Mantidas  demais  orientações  e  decisões  atinentes.
Riachão(MA),  20  de  dezembro  de  2018.  Raimundo  Madeira
Neto. Pregoeiro Municipal.

Publicado por: SINTYA MARIA GOMES FERREIRA
Código identificador: 1e11f01e5b9d9122eb9771b888a1d7ae

DECRETO Nº 21 GPMR

DECRETO Nº 21 GPMR.

Decreta  Recesso
Municipal  devido  às
Festividades de Natal
e  d e  F i m  d e  A n o
no  Município  de
Riachão/MA  e  dá

o u t r a s
providências”.

O  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  RIACHÃO,  JOAB  DA
SILVA SANTOS, no uso das atribuições legais e tendo em vista
o disposto no art. 68, inciso VI da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art.1º-  Fica  estabelecido  Recesso  nas  Repartições  Públicas
Municipais, no período de 24 a 31 de dezembro de 2018, em
virtude dos feriados, de Natal e passagem de Ano Novo.

§ 1º - O referido recesso não abrangerá os serviços essenciais,
assim  compreendidos  aqueles  relacionados  aos  serviços  de
saúde,  limpeza  pública,  matadouro  público,  finanças,
contabilidade, compras e CPL; bem como as atividades afins
para seu funcionamento;

§ 2º- A prestação dos serviços a que se refere os parágrafo
anterior  se  dará  conforme  escala  definida  na  Secretaria
Municipal respectiva.

Art.  2.º  -  Este  Decreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art.3º Dê-se Ciência; Publique-se; Registre-se e Cumpra-se.

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHÃO, aos
18 dias do mês de dezembro de 2018.

JOAB DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por: SINTYA MARIA GOMES FERREIRA
Código identificador: 8614e0aef01e83751a58db41d9cd7fd6

LEI MUNICIPAL N°330/2018. RIACHÃO/MA, 14 DE DEZEMBRO DE 2018

LEI MUNICIPAL N°330/2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO - MA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os seus habitantes que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º – O Orçamento Programa do Município de Riachão/MA, para o exercício de 2019, Estima Receita e Fixa Despesa em
R$ 64.290.000,00 (Sessenta e Quatro Milhões e Duzentos e Noventa Mil Reais).

Art. 2º – A Receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos e de outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da
Legislação vigente, discriminada no Anexo II – Receita, com o seguinte desdobramento.

I – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:

Receitas Correntes ................................. R$     62.004.000,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria...R$      3.285.000,00

Contribuições ................................................R$        670.000,00

Receita Patrimonial ........................................R$        357.718,24

Receitas de Serviços ......................................R$        375.000,00

Transferências Correntes ................................R$    57.151.281,76

Outras Receitas Correntes ..............................R$        165.000,00

SãO LUíS, 21 DE DEZEMBRO DE 2018 * ANO IV * Nº 1995

37/57www.famem.org.br



(-) Dedução das Receitas Correntes ....... R$ (4.714.000,00)

Receita de Capital ....................................R$    7.000.000,00

Transferências de Capital ...............................R$     7.000.000,00

Total das Receitas ....................................R$ 64.290.000,00

Art. 3º – A Despesa será realizada segundo as Classificações Funcional Programática, Categoria Econômica e Institucional, a
saber:

I – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

Legislativa                                                          R$    2.200.000,00

Essencial à Justiça                                            R$       515.000,00

Administração                                                    R$    9.112.427,15

Segurança Pública                                             R$         28.500,00

Assistência Social                                              R$   2.317.000,00

Saúde                                                                 R$   12.747.500,00

Educação                                                           R$   26.164.781,76

Cultura                                                               R$       667.000,00

Urbanismo                                                         R$    3.018.000,00

Habitação                                                          R$       200.000,00

Saneamento                                                      R$       824.000,00

Gestão Ambiental                                              R$       676.791,09

Agricultura                                                         R$     1.407.000,00

Comércio e Serviços                                         R$       620.000,00

Comunicações                                                  R$       159.000,00

Energia                                                              R$       670.000,00

Transporte                                                         R$     1.573.000,00

Desporto e Lazer                                               R$       690.000,00

Reserva de Contingência                                  R$       700.000,00

TOTAL                                                              R$ 64.290.000,00

II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:

Despesas Correntes                                        R$ 49.980.096,21

Pessoal e Encargos Sociais                              R$    30.773.096,21

Juros e Encargos Sociais                                  R$           4.000,00

Outras Despesas Correntes                              R$   19.203.000,00

Despesas de Capital                                       R$ 13.609.903,79

Investimentos                                                    R$    13.259.903,79

Inversões Financeiras                                       R$          50.000,00

Amortização da Dívida                                      R$        300.000,00

Reserva de Contingência                               R$     700.000,00

Reserva de Contingência                                  R$        700.000,00

TOTAL                                                              R$ 64.290.000,00
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III – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL:

Câmara Municipal                                               R$       2.200.000,00

Gabinete do Prefeito                                           R$       1.240.000,00

Procuradoria Geral do Município                        R$          515.000,00

Controladoria Geral do Município                       R$            83.000,00

Séc. Municipal de Administração                        R$        3.875.927,15

Séc. Mun. de Fazenda                                        R$          631.000,00

Séc. Municipal de Planejamento                         R$          785.000,00

Séc. Mun. de Infraestrutura                                 R$       8.186.000,00

Séc. Munic. De Agricultura                                  R$       1.812.000,00

Séc. Munic. de Meio Ambiente                            R$          686.791,09

Séc. Municipal de Turismo, Cultura e JuventudeR$       1.707.000,00

Séc. Municipal de Educação, Esporte e Lazer    R$        3.386.000,00

Séc. Munic. De Saúde                                         R$          889.000,00

Séc. Municipal de Assistência Social                   R$          511.000,00

Séc. Municipal de Comunicação                          R$          159.000,00

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -MDE R$       3.793.500,00

Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA R$           30.000,00

FUNDEB - Riachão                                               R$      19.475.281,76

Fundo de Municipal de Assistência Social            R$       1.776.000,00

Fundo Municipal de Saúde                                    R$     11.858.500,00

Reserva de Contingência                                       R$         700.000,00

TOTAL                                                                   R$ 64.290.000,00

Art. 4º – Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos do art. 7º da Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1964, a abrir
Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.

Parágrafo  Primeiro:  Os  Créditos  Adicionais  Suplementares  autorizados  serão  utilizados  proporcionalmente  pelos  poderes
Legislativo e Executivo.

Parágrafo  segundo:  Excluem-se  desse  limite,  os  Créditos  Adicionais  Suplementares  que  decorrerem  de  Leis  Municipais
específicas, aprovadas no Exercício.

Art. 5º  – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar em qualquer mês do exercício financeiro, Operações de Créditos por
antecipação de receita, para atender a insuficiência de caixa, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita líquida real
calculada, em conformidade com a Resolução n° 78 de 01/07/99.

Art. 6º – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos, até o limite fixado na Constituição Federal.

Art. 7º – Os créditos Especiais e Extraordinários, autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2018 poderão ser
reabertos na forma do art. 167 da Constituição Federal.

Art. 8º – Esta Lei entrará em vigor no dia 1° de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todos quanto o conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão
inteiramente como nela se contém. Ao Chefe do Gabinete do Prefeito Municipal a faça cumprir, publicar e correr.

                     DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA, 14 de
dezembro de 2018.

JOAB DA SILVA SANTOS

Prefeito
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Publicado por: SINTYA MARIA GOMES FERREIRA
Código identificador: 51c599737a3c99254a00256012986c05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO DOMINGOS
DO MARANHãO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°11/2018. PREGÃO
PRESENCIAL 039/2018 - SRP.

ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇO  PARA  A  FUTURA  E
EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE
VEÍCULOS  E  MAQUINAS  PESADAS  (LOTE  I)  PARA
ATENDER  AS  NECESSIDADES  DAS  SECRETARIAS
MUNICIPAIS.   PROCESSO  ADMINISTRATIVO  Nº
02.0111.0003/2018.  VALIDADE:  12  (DOZE)  MESES.

Aos 20 (vinte) dias do mês de  dezembro do ano de 2018, na
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO  DOMINGOS  DO
MARANHÃO/MA,  à  Praça  Getúlio  Vargas,  s/n,  centro,  CEP:
65.790-000, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA,  portadora
do CNPJ/MF n.º 06.113.690/0001-71, reuniram-se na sala da
COMISSÃO PERMANENTE DE  LICITAÇÃO,  situada  no Prédio
da  Prefeitura  Municipal,  nas  Dependências  da  Secretaria
Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente
de Licitação –  CPL,  a Senhora Záira Freitas Ferreira Frota,
Secretária Municipal de Finanças, responsável pelos Registros
de Preços do Município, denominada: ÓRGÃO GERENCIADOR
da presente ATA de REGISTRO de PREÇOS Nº 011/2018, e
o senhor Antonio Joaquim das Neves Sousa portador do CPF:
917.282.403-44  representante  da  Empresa  ANTONIO
JOAQUIM DAS NEVES SOUSA 91728240344 (LAVA JATO
DO XANDOLA), CNPJ: 26.862.253/0001-68, com base na Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na regulamentação feita
pelo  Decreto Municipal nº 008/2017 de 02 de janeiro de 2017,
em face das propostas vencedoras apresentadas no PREGÃO
PRESENCIAL Nº 039/2018   - SRP, cuja ata e demais atos
foram homologados pela autoridade administrativa, RESOLVE:

Registrar os preços dos produtos propostos pela empresa, nas
quantidades estimadas, de  acordo  com  a  classificação  por
 ela  alcançada,  por  item,  atendendo  as  condições previstas
no  instrumento  convocatório  e  as  constantes  desta  Ata  de
Registro de Preços,  sujeitando-se  as   partes  às   normas 
estabelecidas  da  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de 1993 e
suas alterações, conforme as  cláusulas seguintes: 

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE
PREÇOS dos itens da empresas vencedoras, conforme dados
abaixo,  para  a  futura  e  eventual  prestação  de  serviços  de
lavagem de veículos e maquinas pesadas (Lote I) para atender
as  necessidades  das  Secretarias  Municipais,  conforme
quantidades  e  especificações  constantes  da  cláusula  quarta
desta ATA, conforme condições e especificações constantes do
edital do PREGÃO PRESENCIAL N.  039/2018,  bem como
das propostas comerciais das PROMITENTES CONTRATADAS.

Dados da Empresa: Razão Social: ANTONIO JOAQUIM DAS NEVES SOUSA 91728240344 (LAVA JATO
DO XANDOLA)

CNPJ: 26.862.253/0001-68   Insc Estadual: 125133340

Endereço: Ruas Santos Dumont S/N, Bairro Centro, São Domingos do Maranhão/MA

Telefone: 99 991923550

D A S  O B R I G A Ç Õ E S  D O S  L I C I T A N T E S
REGISTRADOSParágrafo único: A presente Ata de Registro de
Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às
partes,  com  característica  de  compromisso  para  futura
contratação.

CLÁUSULA  SEGUNDA:  São  obrigações  dos  Licitantes
REGISTRADOS,  entre  outras:

I.  Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou
com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias
úteis, contados da solicitação formal.

II.  Executar  os  serviços  referente  ao  Lote  I,  obedecendo
estritamente ao que está disposto no Termo de Referencia de
cada  serviço,  conforme  solicitações,  acompanhada  das
respectivas  notas  fiscais.

III. Providenciar a imediata substituição dos serviços por falhas
ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de
fornecimento  dos  produtos  e  ao  cumprimento  das  demais
obrigações assumidas nesta ata.

IV.  Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os
prazos  de  validade  da  documentação  apresentada,  novos
documentos que comprovem todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas no edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº
039/2018.

V.  Prover  condições  que  possibilitem  o  atendimento  das
obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente
Ata de Registro de Preços.

VI. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO,
aos  órgãos  participantes  e/ou  a  terceiros,  provocados  por
ineficiência  ou  irregularidades  cometidas  na  execução  das
obrigações assumidas na presente ARP.

VII.   Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  diretas  ou
indiretas,  tais  como:  salários,  transportes,  encargos  sociais,
fiscais,  trabalhistas,  previdenciários  e  de  ordem  de  classe,
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados,  ficando,  ainda,  o  MUNICÍPIO  e  os  Órgãos
Participantes  isentos  de  qualquer  vínculo  empregatício,
responsabilidade  solidária  ou  subsidiária.

VIII.   Pagar,  pontualmente,  os  seus  fornecedores  e  as
obrigações  fiscais  com base  na  presente  ata,  exonerando  o
MUNICÍPIO  e  os  Órgãos  Participantes  de  responsabilidade
solidária ou subsidiária por tal pagamento.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de
Registro  de  Preços  é  de  12 (doze)  meses,  contados  da  sua
publicação, sendo vedada sua prorrogação.

DO REGISTRO DOS PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA:  O preço registrado,  a  quantidade e  o
fornecedor  dos  materiais  constantes  desta,  encontram-se
contidos na tabela abaixo:

SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS
PRODUTOS UNID COTA

PRINCIPAL
COTA
RESERVADA V. UNIT TOTAL

1

LAVAGEM DE VEICULO
TIPO PEQUENO PORTE 
COM ASPIRAÇÃO:
veículos tipo passeio,
sendo hatch ou sedã.
Exemplo: Fiat Uno, Fiat
Mille, Siena. Etc.

LAVAGEM 320 80  R$        23,00 R$9.200,00

2

LAVAGEM DE VEICULOS
TIPO MÉDIO PORTE COM
ASPIRAÇÃO: veículos tipo
caminhonete, perua, van.
Exemplo; S10, Hilux, D20,
Kombi, etc.

LAVAGEM 320 80  R$        34,00 R$13.600,00
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3

LAVAGEM DE VEICULOS
TIPO GRANDE PORTE
 COM ASPIRAÇÃO:
veículos tipo caminhão,
ônibus, micro-onibus;
Exemplo: caçamba,
onibus, micro-onibus,
F4000, etc.

LAVAGEM 320 80  R$        85,00 R$34.000,00

4

LAVAGEM DE MOTO:
LAVAGEM DE VEICULOS
TIPO MOTOCICLETA:
motocicleta dos tipo: FAN,
CG, YBR, BROZ e outras.

LAVAGEM 320 80  R$           6,00 R$2.400,00

5

LAVAGEM DE VEICULOS
TIPO GRANDE PORTE /
MAQUINAS PESADAS
(TRATOR, CAÇAMBA, PÉ
MECANICA E OUTRSO).

LAVAGEM 320 80  R$        95,00 R$38.000,00

  VALOR TOTAL  R$    97.200,00

CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade
da  administração  que  não  tenha  participado  do  certame,
mediante  prévia  consulta  e  autorização  do  Município  e  do
fornecedor,  sem prejuízo  das  quantidades  registradas  nesta
Ata.

Parágrafo  único:  As  contratações  adicionais  previstas  nesta
cláusula  não  poderão  exceder,  por  órgão  ou  entidade
interessada,  a  100%  (cem  por  cento)  dos  quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA  SEXTA:  São  obrigações  do  MUNICÍPIO,  entre
outras:

I.   Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
DOMINGOS DO MARANHÃO/MA,  SECRETARIA  MUNICIPAL
DE FINANÇAS, esta Ata de Registro de Preços, providenciando
a  indicação,  sempre  que  solicitado,  dos  fornecedores,  para
atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a
ordem  de  classificação  e  os  quantitativos  de  contratação
definidos pelos participantes desta Ata;

II.   Observar para que, durante a vigência da presente ata,
sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as
obrigações assumidas;

III.  Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente
Registro  de  Preços,  através  do  setor  de  compras/Secretaria
Municipal.

IV.   Publicar  o  preço,  o  fornecedor  e  as  especificações  do
objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município,
sem prejuízo de outras formas de divulgação,  inclusive pela
rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da
presente ata;

DA CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA  SÉTIMA:   Observados  os  critérios  e  condições
estabelecidos no edital do Pregão Presencial nº  039/2018   -
SRP,  o  MUNICÍPIO  e/ou  órgãos  participantes,  formalização
seus respectivos contratos obedecendo os itens e quantidades
de  cada  Secretaria,  podendo  também  conforme  o  caso  a
Autoridade competente formalizar um único contrato com os
itens e quantidades Secretaria participante.

CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga
o  MUNICÍPIO  a  firmar  as  contratações  nas  quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto,
sendo  assegurada  ao  detentor  do  registro  a  preferência  de
fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA  NONA:  A  contratação  junto  a  cada  fornecedor
registrado  será  formalizada  pelos  órgãos  integrantes  da
Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante
a assinatura de contrato.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais
pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor
registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente
entregue em até  30  (trinta)  dias  úteis,  após  o  recebimento
definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado
através  de  deposito  bancário,  mediante  apresentação  do
documento fiscal competente, juntamente com os documentos
pertinentes.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  A Ata de Registro de Preços
poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei
8.666/93, nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto
em decorrência de eventual  redução daqueles praticados no
mercado,  ou  de  fato  que  eleve  o  custo  dos  materiais
registrados,  cabendo  à  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO
DOMINGOS  DO  MARANHÃO/MA,  órgão  gerenciador  desta
ATA,  promover  as  negociações  junto  aos  fornecedores
registrados.

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo
superveniente,  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no
mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO/MA deverá:

I.  Convocar  o  fornecedor  registrado  para  negociação  de
redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do
compromisso assumido;

III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial,
os  demais  fornecedores  que  não  tiveram  seus  preços
registrados,  visando  igual  oportunidade  de  negociação;

Parágrafo  Terceiro:  Quando  o  valor  de  mercado  tornar-se
superior  ao  preço  registrado  e  o  fornecedor,  mediante
comunicação  e  comprovação  formal,  não  puder  cumprir  o
compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:

I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido,
sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital
do Pregão Presencial, confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados;

II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá
ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;

III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial,
os  demais  fornecedores  visando  igual  oportunidade  de
negociação;

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de
Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma
da legislação vigente.

CLÁUSULA  DÉCIMA  TERCEIRA:  O  Registro  de  Preços  dos
fornecedores registrados será cancelado quando:

I. Houver interesse público, devidamente fundamentado;

II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de
Preços;

III. O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado
neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;
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IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do
fornecedor;

V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no
caso deste se tornar superior ao praticados no mercado;

VI.  Por  iniciativa  do  próprio  fornecedor,  quando  mediante
solicitação  por  escrito,  comprovar  a  impossibilidade  do
cumprimento das exigências do instrumento convocatório que
deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e
aceito pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão
irreajustáveis  durante a validade desta Ata;

Parágrafo Único:  Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II,
alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o
equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,  mediante
solicitação  fundamentada  e  aceita.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial
da Ata ou do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido
processo  legal,  a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  aplicar  à
CONTRATADA as seguintes sanções:

I  -  Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  Prefeitura
Municipal de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA por prazo
de até 5 (cinco) anos;

II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

III  - Advertência.

IV - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na
entrega  dos  produtos  ou  atraso  na  sua  substituição,  e  por
ocorrência de ato ou fato em desacordo com o proposto e o
estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo
máximo  de  15  (quinze)  dias  corridos,  uma  vez  comunicada
oficialmente.

V - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de
empenho,  no  caso  de  inexecução total  ou  parcial  do  objeto
contratado,  recolhida no prazo de 15 quinze) dias corridos,
contado da comunicação oficial.

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a
penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir
a Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO -
MA pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no subitem anterior.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEXTA:  A  penalidade  de  advertência
poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da
aplicação de multas:

I. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente,
desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;

II.  Execução  insatisfatória  ou  inexecução  da  entrega  do
material,  desde  que  a  sua  gravidade  não  recomende  o
enquadramento  nos  casos  de  suspensão  temporária  ou
declaração  de  inidoneidade;

III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no
desenvolvimento dos serviços  do MUNICÍPIO ou dos órgãos
municipais;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de
atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas
justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento
total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a
multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o
MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato.

Parágrafo Primeiro:  As multas a que se refere o  inciso II da
Cláusula  Décima  Quinta   não  impede  que  o  MUNICÍPIO
rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de
Preço  do  fornecedor  e,  ainda  aplique  as  outras  sanções
previstas na  Cláusula Décima Quinta, em seus  incisos I, III e
IV,  facultada  o  devido  processo  legal,  a  ampla  defesa  e  o
contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA.

CLÁUSULA  DÉCIMA  OITAVA:   As  multas  aplicadas  serão
descontadas  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pelo
MUNICÍPIO;

Parágrafo  Primeiro:   Inexistindo  pagamento  devido  pelo
MUNICÍPIO,  ou  sendo  este  insuficiente,  caberá  à
CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de
confirmação da sanção;

Parágrafo Segundo:  Não se realizando o pagamento nos termos
acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do
valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a
sua cobrança judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de
inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a  Administração
Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e
premeditada  da  CONTRATADA em prejuízo  do  MUNICÍPIO,
evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de
faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações
sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único:  A penalidade prevista nesta cláusula,  é  de
competência exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o
devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo
de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura de vista,
podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua
aplicação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas
oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o
que dispuserem o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018
-  SRP  e  as  propostas  apresentadas  pelas  CONTRATADAS,
prevalecendo,  em caso  de  conflito,  as  disposições  do  Edital
sobre as das propostas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre
de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos,
cujas  descrições,  quantidades  e  especificações  constam  no
Termo de Referência  Anexo I, do PREGÃO PRESENCIAL Nº
039/2018   -  SRP,  conforme  decisão  do  Pregoeiro  do
MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor
Prefeito Municipal.

CLÁUSULA  VIGÉSIMA  SEGUNDA:   Caberá  à  PREFEITURA
MUNICIPAL  DE  SÃO  DOMINGOS  DO  MARANHÃO/MA  o
gerenciamento da  presente  Ata  de Registro  de Preços  nos
termos da legislação vigente.

CLÁUSULA  VIGÉSIMA  TERCEIRA:   Fica  eleito  o  foro  da
C o m a r c a  d o  M u n i c í p i o  d e  S Ã O  D O M I N G O S  D O
MARANHÃO/MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes
da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente
Ata em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

São Domingos do Maranhão – MA  20 de Dezembro de 2018    
    

ZAIRA FREITAS FERREIRA FROTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORGÃO GERENCIADOR

 

ANTONIO  JOAQUIM DAS  NESES  SOUSA  91728240344
(LAVA JATO DO XANDOLA)

CNPJ: 26.862.253/0001-68

Representante Legal: Antonio Joaquim das Neves Sousa –
CPF: 917.282.403-44

FORNECEDOR

Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
Código identificador: 8c28f47b5268f16b49c9a2e1a981cb1c

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2018 PREGÃO
PRESENCIAL 039/2018 - SRP

 

ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇO  PARA  A  FUTURA  E
E V E N T U A L  P R E S T A Ç Ã O  D E  S E R V I Ç O S  D E
BORRACHARIA  (LOTE  II)PARA  ATENDER  AS
NECESSIDADES  DAS  SECRETARIAS  MUNICIPAIS.  
PROCESSO  ADMINISTRATIVO  Nº  02.0111.0003/2018.
VALIDADE:  12  (DOZE)  MESES.

Aos 20 (vinte) dias do mês de  dezembro do ano de 2018, na
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO  DOMINGOS  DO
MARANHÃO/MA,  à  Praça  Getúlio  Vargas,  s/n,  centro,  CEP:
65.790-000, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA,  portadora
do CNPJ/MF n.º 06.113.690/0001-71, reuniram-se na sala da
COMISSÃO PERMANENTE DE  LICITAÇÃO,  situada  no Prédio
da  Prefeitura  Municipal,  nas  Dependências  da  Secretaria
Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente
de Licitação –  CPL,  a Senhora Záira Freitas Ferreira Frota,
Secretária Municipal de Finanças, responsável pelos Registros
de Preços do Município, denominada: ÓRGÃO GERENCIADOR
da presente ATA de REGISTRO de PREÇOS Nº 012/2018, e
o  senhor  Antonio  Gomes  dos  Santos  portador  do  CPF:
234.188.692-20 representante da Empresa ANTONIO GOMES
DOS SANTOS 23418869220 (BORRACHARIA ENCONTRO
DOS CAMINHONEIROS), CNPJ: 26.953.715/0001-52, com
base  na  Lei  nº  10.520,  de  17  de  julho  de  2002,  e  na
regulamentação feita pelo  Decreto Municipal nº 008/2017 de
02  de  janeiro  de  2017,  em  face  das  propostas  vencedoras
apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018   -
SRP,  cuja  ata  e  demais  atos  foram  homologados  pela
autoridade administrativa, RESOLVE:

Registrar os preços dos serviços propostos pela empresa, nas
quantidades estimadas, de  acordo  com  a  classificação  por 
ela  alcançada,  por  item,  atendendo  as  condições previstas
no  instrumento  convocatório  e  as  constantes  desta  Ata  de
Registro de Preços,  sujeitando-se  as   partes  às   normas 
estabelecidas  da  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de 1993 e
suas alterações, conforme as  cláusulas seguintes: 

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE
PREÇOS dos itens da empresas vencedoras, conforme dados
abaixo,  para  a  futura  e  eventual  prestação  de  serviços  de
borracharia  (Lote  II)  para  atender  as  necessidades  das
Secretarias Municipais, conforme quantidades e especificações
constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e
especificações constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL
N.   039/2018,  bem  como  das  propostas  comerciais  das
PROMITENTES CONTRATADAS.

Dados da Empresa: Razão Social: ANTONIO GOMES DOS SANTOS 23418869220 (BORRACHARIA
ENCONTRO DOS CAMINHONEIROS)

CNPJ: 26.953.715/0001-52 Insc Estadual: 125143761

Endereço: ROD. BR 135, BAIRRO ALTO DA CRUZ, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA

Telefone: 99 991704546

Parágrafo  único:  A  presente  Ata  de  Registro  de  Preços
constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes,
com característica de compromisso para futura contratação.

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS

CLÁUSULA  SEGUNDA:  São  obrigações  dos  Licitantes
REGISTRADOS,  entre  outras:

I.  Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou
com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias
úteis, contados da solicitação formal.

II.  Executar  os  serviços  referente  ao  Lote  II,  obedecendo
estritamente ao que está disposto no Termo de Referencia de
cada  serviço,  conforme  solicitações,  acompanhada  das
respectivas  notas  fiscais.

III. Providenciar a imediata substituição dos serviços por falhas
ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de
fornecimento  dos  produtos  e  ao  cumprimento  das  demais
obrigações assumidas nesta ata.

IV.  Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os
prazos  de  validade  da  documentação  apresentada,  novos
documentos que comprovem todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas no edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº
039/2018.

V.  Prover  condições  que  possibilitem  o  atendimento  das
obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente
Ata de Registro de Preços.

VI. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO,
aos  órgãos  participantes  e/ou  a  terceiros,  provocados  por
ineficiência  ou  irregularidades  cometidas  na  execução  das
obrigações assumidas na presente ARP.

VII.   Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  diretas  ou
indiretas,  tais  como:  salários,  transportes,  encargos  sociais,
fiscais,  trabalhistas,  previdenciários  e  de  ordem  de  classe,
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados,  ficando,  ainda,  o  MUNICÍPIO  e  os  Órgãos
Participantes  isentos  de  qualquer  vínculo  empregatício,
responsabilidade  solidária  ou  subsidiária.

VIII.   Pagar,  pontualmente,  os  seus  fornecedores  e  as
obrigações  fiscais  com base  na  presente  ata,  exonerando  o
MUNICÍPIO  e  os  Órgãos  Participantes  de  responsabilidade
solidária ou subsidiária por tal pagamento.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de
Registro  de  Preços  é  de  12 (doze)  meses,  contados  da  sua
publicação, sendo vedada sua prorrogação.
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DO REGISTRO DOS PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA:  O preço registrado,  a  quantidade e  o
fornecedor  dos  materiais  constantes  desta,  encontram-se
contidos na tabela abaixo:

SERVIÇOS DE BORRACHARIA

CONCERTO EM GERAL

ORD. DISCRIÇÃO UNID COTA
PRINCIPAL

COTA
RESERVADA VALOR UNIT. TOTAL

6 Concerto  de Pneus    aro
275/295 Vulcanização SERV 360 90 R$ 84,00 R$37.800,00

7
Concerto  de Pneus    aro
/13/14/15 /20
Vulcanização

SERV 320 80 R$ 25,00 R$10.000,00

8 Concerto  Pneus
aro/16/17,5 Vulcanização SERV 240 60 R$ 35,00 R$10.500,00

9 Concerto de Pneus aro
22,5/24 Vulcanização SERV 176 44 R$ 55,00 R$12.100,00

REMENDO DE CÂMARA DE AR

10 Vulcanização
ARO/13/14/15 SERV 96 24 R$ 15,00 R$1.800,00

11 Vulcanização
ARO/16/17,5 SERV 200 50 R$ 24,00 R$6.000,00

TROCA DE PITO

12 ARO/13/14/15/16 SERV 96 24 R$ 14,00 R$1.680,00

13 ARO/17,5/20/22,5 SERV 96 24 R$ 30,00 R$3.600,00

14 ARO/24 SERV 40 10 R$ 50,00 R$2.500,00

PROTETOR

15 ARO/16 SERV 40 10 R$ 40,00 R$2.000,00

16 ARO/20/22,5 SERV 64 16 R$ 50,00 R$4.000,00

17 ARO/24 SERV 24 6 R$ 73,00 R$2.190,00

VALOR TOTAL R$ 94.170,00

CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade
da  administração  que  não  tenha  participado  do  certame,
mediante  prévia  consulta  e  autorização  do  Município  e  do
fornecedor,  sem prejuízo  das  quantidades  registradas  nesta
Ata.

Parágrafo  único:  As  contratações  adicionais  previstas  nesta
cláusula  não  poderão  exceder,  por  órgão  ou  entidade
interessada,  a  100%  (cem  por  cento)  dos  quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA  SEXTA:  São  obrigações  do  MUNICÍPIO,  entre
outras:

I.   Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
DOMINGOS DO MARANHÃO/MA,  SECRETARIA  MUNICIPAL
DE FINANÇAS, esta Ata de Registro de Preços, providenciando
a  indicação,  sempre  que  solicitado,  dos  fornecedores,  para
atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a
ordem  de  classificação  e  os  quantitativos  de  contratação
definidos pelos participantes desta Ata;

II.   Observar para que, durante a vigência da presente ata,
sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as
obrigações assumidas;

III.  Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente
Registro  de  Preços,  através  do  setor  de  compras/Secretaria
Municipal.

IV.   Publicar  o  preço,  o  fornecedor  e  as  especificações  do
objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município,
sem prejuízo de outras formas de divulgação,  inclusive pela
rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da
presente ata;

DA CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA  SÉTIMA:   Observados  os  critérios  e  condições
estabelecidos no edital do Pregão Presencial nº  039/2018   -
SRP,  o  MUNICÍPIO  e/ou  órgãos  participantes,  formalização
seus respectivos contratos obedecendo os itens e quantidades
de  cada  Secretaria,  podendo  também  conforme  o  caso  a
Autoridade competente formalizar um único contrato com os
itens e quantidades Secretaria participante.

CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga
o  MUNICÍPIO  a  firmar  as  contratações  nas  quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto,
sendo  assegurada  ao  detentor  do  registro  a  preferência  de
fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA  NONA:  A  contratação  junto  a  cada  fornecedor
registrado  será  formalizada  pelos  órgãos  integrantes  da
Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante
a assinatura de contrato.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais
pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor
registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente
entregue em até  30  (trinta)  dias  úteis,  após  o  recebimento
definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado
através  de  deposito  bancário,  mediante  apresentação  do
documento fiscal competente, juntamente com os documentos
pertinentes.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  A Ata de Registro de Preços
poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei
8.666/93, nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto
em decorrência de eventual  redução daqueles praticados no
mercado,  ou  de  fato  que  eleve  o  custo  dos  materiais
registrados,  cabendo  à  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO
DOMINGOS  DO  MARANHÃO/MA,  órgão  gerenciador  desta
ATA,  promover  as  negociações  junto  aos  fornecedores
registrados.

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo
superveniente,  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no
mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO/MA deverá:

I.  Convocar  o  fornecedor  registrado  para  negociação  de
redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do
compromisso assumido;

III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial,
os  demais  fornecedores  que  não  tiveram  seus  preços
registrados,  visando  igual  oportunidade  de  negociação;

Parágrafo  Terceiro:  Quando  o  valor  de  mercado  tornar-se
superior  ao  preço  registrado  e  o  fornecedor,  mediante
comunicação  e  comprovação  formal,  não  puder  cumprir  o
compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:

I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido,
sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital
do Pregão Presencial, confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados;

II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá
ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;
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III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial,
os  demais  fornecedores  visando  igual  oportunidade  de
negociação;

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de
Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma
da legislação vigente.

CLÁUSULA  DÉCIMA  TERCEIRA:  O  Registro  de  Preços  dos
fornecedores registrados será cancelado quando:

I. Houver interesse público, devidamente fundamentado;

II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de
Preços;

III. O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado
neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;

IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do
fornecedor;

V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no
caso deste se tornar superior ao praticados no mercado;

VI.  Por  iniciativa  do  próprio  fornecedor,  quando  mediante
solicitação  por  escrito,  comprovar  a  impossibilidade  do
cumprimento das exigências do instrumento convocatório que
deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e
aceito pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão
irreajustáveis  durante a validade desta Ata;

Parágrafo Único:  Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II,
alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o
equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,  mediante
solicitação  fundamentada  e  aceita.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial
da Ata ou do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido
processo  legal,  a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  aplicar  à
CONTRATADA as seguintes sanções:

I  -  Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  Prefeitura
Municipal de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA por prazo
de até 5 (cinco) anos;

II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

III  - Advertência.

IV - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na
entrega  dos  produtos  ou  atraso  na  sua  substituição,  e  por
ocorrência de ato ou fato em desacordo com o proposto e o
estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo
máximo  de  15  (quinze)  dias  corridos,  uma  vez  comunicada
oficialmente.

V - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de
empenho,  no  caso  de  inexecução total  ou  parcial  do  objeto
contratado,  recolhida no prazo de 15 quinze) dias corridos,
contado da comunicação oficial.

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a
penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir

a Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO -
MA pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no subitem anterior.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEXTA:  A  penalidade  de  advertência
poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da
aplicação de multas:

I. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente,
desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;

II.  Execução  insatisfatória  ou  inexecução  da  entrega  do
material,  desde  que  a  sua  gravidade  não  recomende  o
enquadramento  nos  casos  de  suspensão  temporária  ou
declaração  de  inidoneidade;

III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no
desenvolvimento dos serviços  do MUNICÍPIO ou dos órgãos
municipais;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de
atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas
justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento
total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a
multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o
MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato.

Parágrafo Primeiro:  As multas a que se refere o  inciso II da
Cláusula  Décima  Quinta   não  impede  que  o  MUNICÍPIO
rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de
Preço  do  fornecedor  e,  ainda  aplique  as  outras  sanções
previstas na  Cláusula Décima Quinta, em seus  incisos I, III e
IV,  facultada  o  devido  processo  legal,  a  ampla  defesa  e  o
contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA.

CLÁUSULA  DÉCIMA  OITAVA:   As  multas  aplicadas  serão
descontadas  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pelo
MUNICÍPIO;

Parágrafo  Primeiro:   Inexistindo  pagamento  devido  pelo
MUNICÍPIO,  ou  sendo  este  insuficiente,  caberá  à
CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de
confirmação da sanção;

Parágrafo Segundo:  Não se realizando o pagamento nos termos
acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do
valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a
sua cobrança judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de
inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a  Administração
Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e
premeditada  da  CONTRATADA em prejuízo  do  MUNICÍPIO,
evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de
faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações
sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único:  A penalidade prevista nesta cláusula,  é  de
competência exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o
devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo
de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura de vista,
podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua
aplicação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas
oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o
que dispuserem o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018
-  SRP  e  as  propostas  apresentadas  pelas  CONTRATADAS,
prevalecendo,  em caso  de  conflito,  as  disposições  do  Edital
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sobre as das propostas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre
de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos,
cujas  descrições,  quantidades  e  especificações  constam  no
Termo de Referência  Anexo I, do PREGÃO PRESENCIAL Nº
039/2018   -  SRP,  conforme  decisão  do  Pregoeiro  do
MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor
Prefeito Municipal.

CLÁUSULA  VIGÉSIMA  SEGUNDA:   Caberá  à  PREFEITURA
MUNICIPAL  DE  SÃO  DOMINGOS  DO  MARANHÃO/MA  o
gerenciamento da  presente  Ata  de Registro  de Preços  nos
termos da legislação vigente.

CLÁUSULA  VIGÉSIMA  TERCEIRA:   Fica  eleito  o  foro  da
C o m a r c a  d o  M u n i c í p i o  d e  S Ã O  D O M I N G O S  D O
MARANHÃO/MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes
da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente
Ata em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

São Domingos do Maranhão – MA  20 de Dezembro de 2018     

 

ZAIRA FREITAS FERREIRA FROTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORGÃO GERENCIADOR

 

ANTONIO  GOMES  DOS  SANTOS  23418869220
(BORRACHARIA ENCONTRO DOS CAMINHONEIROS)

CNPJ: 26.953.715/0001-52

Representante Legal: Antonio Gomes dos Santos – CPF:
234.188.692-20

FORNECEDOR

Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
Código identificador: e486213f8ba6fd34f3cd80ca0ef60552

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2018 PREGÃO
PRESENCIAL 039/2018 - SRP

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA  DE  CONDICIONADORES  DE  AR  COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS (LOTE III) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES  DAS  SECRETARIAS  MUNICIPAIS.  
PROCESSO  ADMINISTRATIVO  Nº  02.0111.0003/2018.
VALIDADE:  12  (DOZE)  MESES.

Aos 20 (vinte) dias do mês de  dezembro do ano de 2018, na
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO  DOMINGOS  DO
MARANHÃO/MA,  à  Praça  Getúlio  Vargas,  s/n,  centro,  CEP:
65.790-000, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA,  portadora
do CNPJ/MF n.º 06.113.690/0001-71, reuniram-se na sala da
COMISSÃO PERMANENTE DE  LICITAÇÃO,  situada  no Prédio
da  Prefeitura  Municipal,  nas  Dependências  da  Secretaria
Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente
de Licitação –  CPL,  a Senhora Záira Freitas Ferreira Frota,
Secretária Municipal de Finanças, responsável pelos Registros

de Preços do Município, denominada: ÓRGÃO GERENCIADOR
da presente ATA de REGISTRO de PREÇOS Nº 013/2018, e
o  senhor  Johnson  Bezerra  da  Silva  portador  do  CPF:
048.896.283-80  representante  da  Empresa  JOHNSON
B E Z E R R A  D A  S I L V A  -  M E  ( M A N A N C I A L
REFRIGERAÇÃO), CNPJ: 14.434.453/0001-30, com base na
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na regulamentação
feita pelo  Decreto Municipal nº 008/2017 de 02 de janeiro de
2017,  em  face  das  propostas  vencedoras  apresentadas  no
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018   -  SRP,  cuja ata e
demais atos foram homologados pela autoridade administrativa,
RESOLVE:

Registrar os preços dos serviços propostos pela empresa, nas
quantidades estimadas, de  acordo  com  a  classificação  por 
ela  alcançada,  por  item,  atendendo  as  condições previstas
no  instrumento  convocatório  e  as  constantes  desta  Ata  de
Registro de Preços,  sujeitando-se  as   partes  às   normas 
estabelecidas  da  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de 1993 e
suas alterações, conforme as  cláusulas seguintes: 

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE
PREÇOS dos itens da empresas vencedoras, conforme dados
abaixo,  para  a  futura  e  eventual  prestação  de  serviços
manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar
com  fornecimento  de  peças  (Lote  III)  para  atender  as
necessidades  das  Secretarias  Municipais,  conforme
quantidades  e  especificações  constantes  da  cláusula  quarta
desta ATA, conforme condições e especificações constantes do
edital do PREGÃO PRESENCIAL N.  039/2018,  bem como
das propostas comerciais das PROMITENTES CONTRATADAS.

Dados da Empresa: Razão Social: JOHNSON BEZERRA DA SILVA - ME (MANANCIAL REFRIGERAÇÃO)

CNPJ: 14.434.453/0001-30 Insc. Estadual: 12369216

Endereço: TRAVESSA 19 DE ABRIL, BAIRRO CENTRO, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA

Telefone: 99 991442462

Parágrafo  único:  A  presente  Ata  de  Registro  de  Preços
constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes,
com característica de compromisso para futura contratação.

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS

CLÁUSULA  SEGUNDA:  São  obrigações  dos  Licitantes
REGISTRADOS,  entre  outras:

I.  Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou
com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias
úteis, contados da solicitação formal.

II.  Executar  os  serviços  referente  ao  Lote  III,  obedecendo
estritamente ao que está disposto no Termo de Referencia de
cada  serviço,  conforme  solicitações,  acompanhada  das
respectivas  notas  fiscais.

III. Providenciar a imediata substituição dos serviços por falhas
ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de
fornecimento  dos  produtos  e  ao  cumprimento  das  demais
obrigações assumidas nesta ata.

IV.  Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os
prazos  de  validade  da  documentação  apresentada,  novos
documentos que comprovem todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas no edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº
039/2018.

V.  Prover  condições  que  possibilitem  o  atendimento  das
obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente
Ata de Registro de Preços.
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VI. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO,
aos  órgãos  participantes  e/ou  a  terceiros,  provocados  por
ineficiência  ou  irregularidades  cometidas  na  execução  das
obrigações assumidas na presente ARP.

VII.   Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  diretas  ou
indiretas,  tais  como:  salários,  transportes,  encargos  sociais,
fiscais,  trabalhistas,  previdenciários  e  de  ordem  de  classe,
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados,  ficando,  ainda,  o  MUNICÍPIO  e  os  Órgãos
Participantes  isentos  de  qualquer  vínculo  empregatício,
responsabilidade  solidária  ou  subsidiária.

VIII.   Pagar,  pontualmente,  os  seus  fornecedores  e  as
obrigações  fiscais  com base  na  presente  ata,  exonerando  o
MUNICÍPIO  e  os  Órgãos  Participantes  de  responsabilidade
solidária ou subsidiária por tal pagamento.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de
Registro  de  Preços  é  de  12 (doze)  meses,  contados  da  sua
publicação, sendo vedada sua prorrogação.

DO REGISTRO DOS PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA:  O preço registrado,  a  quantidade e  o
fornecedor  dos  materiais  constantes  desta,  encontram-se
contidos na tabela abaixo:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOS DE AR.

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND COTA
PRINCIPAL

COTA
RESERVADA  V. UNIT.  V. TOTAL

18
Serviços de manutenção corretiva de
aparelhos ar condicionado e
Split,(limpeza completa evaporadora
e condensadora e reposição de gás)

UND 128 32  R$   
200,00

 R$      
32.000,00

19
Serviços de manutenção preventiva
de aparelhos ar condicionado e Split.
(troca de capacitor, limpeza de calha
e filtros de condicionado Split).

UND 128 32  R$   
200,00

 R$  
    32.000,00

 TOTAL  R$      
64.000,00

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOS DE AR.

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND COTA
PRINCIPAL

COTA
RESERVADA  V. UNIT.  V. TOTAL

20 Serviço de instalação de ar
condicionado de 9.000 Btus. UND 16 4  R$   

250,00
 R$        
5.000,00

21 Serviço de instalação de ar
condicionado de 12.000 Btus. UND 32 8  R$   

300,00
 R$      
12.000,00

22 Serviço de instalação de ar
condicionado de 18.000 Btus. UND 8 2  R$   

350,00
 R$        
3.500,00

23 Serviço de instalação de ar
condicionado de 24.000 Btus. UND 8 2  R$   

400,00
 R$  
      4.000,00

24 Serviço de instalação de ar
condicionado de 36.000 Btus. UND 8 2  R$   

450,00
 R$        
4.500,00

 TOTAL  R$      
29.000,00

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND COTA
PRINCIPAL

COTA
RESERVADA  V. UNIT.  V. TOTAL

25 Compressor p/ ar condicionado split
de 7.000 btus. UND 8 2  R$   

440,00 R$4.400,00

26 Compressor p/ ar condicionado split
de 9.000 btus. UND 8 2  R$   

570,00 R$5.700,00

27 Compressor p/ ar condicionado split
de 12.000 btus. UND 8 2  R$   

680,00 R$6.800,00

28 Compressor p/ ar condicionado split
de 18.000 btus. UND 3 1  R$   

850,00 R$3.400,00

29 Compressor p/ ar condicionado split
de 24.000 btus. UND 3 1  R$

1.005,00 R$4.020,00

30 Compressor p/ ar condicionado split
de 36.000 btus. UND 3 1  R$     

90,00 R$360,00

31 Capacitor p/ ar condicionado split de
7.000 btus. UND 8 2  R$   

105,00 R$1.050,00

32 Capacitor p/ ar condicionado split de
9.000 e 10.000 btus. UND 8 2  R$   

115,00 R$1.150,00

33 Capacitor p/ ar condicionado split de
12.000 btus. UND 8 2  R$   

139,00 R$1.390,00

34 Capacitor p/ ar condicionado split de
18.000 btus. UND 3 1  R$   

149,00 R$596,00

35 Capacitor p/ ar condicionado split de
24.000 btus. UND 3 1  R$   

155,00 R$620,00

36 Capacitor p/ ar condicionado split de
36.000 btus. UND 3 1  R$   

170,00 R$680,00

37 Hélice p/ ar condicionado split de
7.000  btus. UND 8 2  R$     

70,00 R$700,00

38 Hélice p/ ar condicionado split de
9.000 e 10.000 btus. UND 8 2  R$  

   80,00 R$800,00

39 Hélice p/ ar condicionado split de
12.000 btus. UND 8 2  R$     

89,00 R$890,00

40 Hélice p/ ar condicionado split de
18.000 btus. UND 3 1  R$     

95,00 R$380,00

41 Hélice p/ ar condicionado split de
24.000 btus. UND 3 1  R$

   190,00 R$760,00

42 Hélice para ar split de 36.000 btus. UND 3 1  R$   
125,00 R$500,00

43 Motor ventilador condensadora p/ ar
condicionado split de 7.000 btus. UND 8 2  R$   

225,00 R$2.250,00

44
Motor ventilador condensadora p/ ar
condicionado split de 9.000 e 10.000
btus.

UND 8 2  R$   
225,00 R$2.250,00

45 Motor ventilador condensadora  p/ ar
condicionado split de 12.000 btus. UND 8 2  R$   

240,00 R$2.400,00

46 Motor ventilador condensadora p/ ar
condicionado split de 18.000 btus. UND 3 1  R$   

255,00 R$1.020,00

47 Motor ventilador condensadora p/ ar
condicionado split de 24.000 btus. UND 3 1  R$   

255,00 R$1.020,00

48 Motor ventilador condensadora p/ ar
condicionado split de 36.000 btus. UND 3 1  R$   

275,00 R$1.100,00

49
Motor ventilador evaporadora  p/ ar
condicionado split de 7.000 e 7.500
btus.

UND 8 2  R$   
240,00 R$2.400,00

50
Motor ventilador evaporadora p/ ar
condicionado split de 9.000 e 10.000
btus.

UND 8 2  R$   
255,00 R$2.550,00

51 Motor ventilador evaporadora p/ ar
condicionado split de 12.000 btus. UND 8 2  R$   

270,00 R$2.700,00

52 Motor ventilador evaporadora p/ ar
condicionado split de 18.000 btus. UND 3 1  R$   

270,00 R$1.080,00

53 Motor ventilador evaporadora p/ ar
condicionado split de 24.000 btus. UND 3 1  R$   

280,00 R$1.120,00

54 Motor ventilador evaporadora p/ ar
condicionado split de 36.000 btus. UND 3 1  R$

   285,00 R$1.140,00

55
Placa evaporadora p/ ar
condicionado split de 7.000 e 7.500
btus.

UND 8 2  R$   
285,00 R$2.850,00

56
Placa evaporadora p/ ar
condicionado split de 9.000 e 10.000
btus.

UND 8 2  R$   
285,00 R$2.850,00

57 Placa evaporadora p/ ar
condicionado split de 12.000 btus. UND 8 2  R$   

350,00 R$3.500,00

58 Placa evaporadora p/ ar
condicionado split de 18.000 btus. UND 3 1  R$

   400,00 R$1.600,00

59 Placa evaporadora p/ ar
condicionado split de 24.000 btus. UND 3 1  R$   

400,00 R$1.600,00

60 Placa evaporadora p/ ar
condicionado split de 36.000 btus. UND 3 1  R$   

500,00 R$2.000,00

61 Placa display p/ ar condicionado split
de 7.000 e 7.500 btus. UND 8 2  R$     

95,00 R$950,00

62 Placa display p/ ar condicionado split
de 9.000 e 10.000 btus. UND 8 2  R$   

105,00 R$1.050,00

63 Placa display p/ ar condicionado split
de 12.000 btus. UND 8 2  R$   

120,00 R$1.200,00

64 Placa display p/ ar condicionado split
de 18.000 btus. UND 3 1  R$   

120,00 R$480,00

65 Placa display p/ ar condicionado split
de 24.000 btus. UND 3 1  R$   

130,00 R$520,00

66 Placa display p/ ar condicionado split
de 36.000 btus. UND 3 1  R$   

145,00 R$580,00

67 Sensor temperatura p/ ar
condicionado split de 7.000  btus. UND 8 2  R$     

49,00 R$490,00

68
Sensor temperatura p/ ar
condicionado split de 9.000 e 10.000
btus.

UND 8 2  R$     
70,00 R$700,00

69 Sensor temperatura p/ ar
condicionado split de 12.000 btus. UND 8 2  R$     

80,00 R$800,00

70 Sensor temperatura p/ ar
condicionado split de 18.000 btus. UND 3 1  R$     

90,00 R$360,00

71 Sensor temperatura p/ ar
condicionado split de 24.000 btus. UND 3 1  R$   

100,00 R$400,00

72 Sensor temperatura p/ ar
condicionado split de 36.000 btus. UND 3 1  R$   

115,00 R$460,00

73 Sensor degelo p/ ar condicionado
split de 7.000  btus. UND 8 2  R$     

48,00 R$480,00
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74 Sensor degelo p/ ar condicionado
split de 9.000 e 10.000 btus. UND 8 2  R$     

69,00 R$690,00

75 Sensor degelo p/ ar condicionado
split de 12.000 btus. UND 8 2  R$     

75,00 R$750,00

76 Sensor degelo p/ ar condicionado
split de 18.000 btus. UND 3 1  R$   

100,00 R$400,00

77 Sensor degelo p/ ar condicionado
split de 24.000 btus. UND 3 1  R$   

115,00 R$460,00

78 Sensor degelo p/ ar condicionado
split de 36.000 btus. UND 3 1  R$   

130,00 R$520,00

 TOTAL  R$      
80.916,00

VALOR TOTAL  R$    
173.916,00

CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade
da  administração  que  não  tenha  participado  do  certame,
mediante  prévia  consulta  e  autorização  do  Município  e  do
fornecedor,  sem prejuízo  das  quantidades  registradas  nesta
Ata.

Parágrafo  único:  As  contratações  adicionais  previstas  nesta
cláusula  não  poderão  exceder,  por  órgão  ou  entidade
interessada,  a  100%  (cem  por  cento)  dos  quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA  SEXTA:  São  obrigações  do  MUNICÍPIO,  entre
outras:

I.   Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
DOMINGOS DO MARANHÃO/MA,  SECRETARIA  MUNICIPAL
DE FINANÇAS, esta Ata de Registro de Preços, providenciando
a  indicação,  sempre  que  solicitado,  dos  fornecedores,  para
atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a
ordem  de  classificação  e  os  quantitativos  de  contratação
definidos pelos participantes desta Ata;

II.   Observar para que, durante a vigência da presente ata,
sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as
obrigações assumidas;

III.  Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente
Registro  de  Preços,  através  do  setor  de  compras/Secretaria
Municipal.

IV.   Publicar  o  preço,  o  fornecedor  e  as  especificações  do
objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município,
sem prejuízo de outras formas de divulgação,  inclusive pela
rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da
presente ata;

DA CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA  SÉTIMA:   Observados  os  critérios  e  condições
estabelecidos no edital do Pregão Presencial nº  039/2018   -
SRP,  o  MUNICÍPIO  e/ou  órgãos  participantes,  formalização
seus respectivos contratos obedecendo os itens e quantidades
de  cada  Secretaria,  podendo  também  conforme  o  caso  a
Autoridade competente formalizar um único contrato com os
itens e quantidades Secretaria participante.

CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga
o  MUNICÍPIO  a  firmar  as  contratações  nas  quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto,
sendo  assegurada  ao  detentor  do  registro  a  preferência  de
fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA  NONA:  A  contratação  junto  a  cada  fornecedor
registrado  será  formalizada  pelos  órgãos  integrantes  da

Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante
a assinatura de contrato.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais
pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor
registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente
entregue em até  30  (trinta)  dias  úteis,  após  o  recebimento
definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado
através  de  deposito  bancário,  mediante  apresentação  do
documento fiscal competente, juntamente com os documentos
pertinentes.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  A Ata de Registro de Preços
poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei
8.666/93, nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto
em decorrência de eventual  redução daqueles praticados no
mercado,  ou  de  fato  que  eleve  o  custo  dos  materiais
registrados,  cabendo  à  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO
DOMINGOS  DO  MARANHÃO/MA,  órgão  gerenciador  desta
ATA,  promover  as  negociações  junto  aos  fornecedores
registrados.

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo
superveniente,  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no
mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO/MA deverá:

I.  Convocar  o  fornecedor  registrado  para  negociação  de
redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do
compromisso assumido;

III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial,
os  demais  fornecedores  que  não  tiveram  seus  preços
registrados,  visando  igual  oportunidade  de  negociação;

Parágrafo  Terceiro:  Quando  o  valor  de  mercado  tornar-se
superior  ao  preço  registrado  e  o  fornecedor,  mediante
comunicação  e  comprovação  formal,  não  puder  cumprir  o
compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:

I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido,
sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital
do Pregão Presencial, confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados;

II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá
ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;

III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial,
os  demais  fornecedores  visando  igual  oportunidade  de
negociação;

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de
Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma
da legislação vigente.

CLÁUSULA  DÉCIMA  TERCEIRA:  O  Registro  de  Preços  dos
fornecedores registrados será cancelado quando:

I. Houver interesse público, devidamente fundamentado;

II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de
Preços;
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III. O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado
neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;

IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do
fornecedor;

V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no
caso deste se tornar superior ao praticados no mercado;

VI.  Por  iniciativa  do  próprio  fornecedor,  quando  mediante
solicitação  por  escrito,  comprovar  a  impossibilidade  do
cumprimento das exigências do instrumento convocatório que
deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e
aceito pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão
irreajustáveis  durante a validade desta Ata;

Parágrafo Único:  Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II,
alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o
equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,  mediante
solicitação  fundamentada  e  aceita.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial
da Ata ou do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido
processo  legal,  a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  aplicar  à
CONTRATADA as seguintes sanções:

I  -  Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  Prefeitura
Municipal de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA por prazo
de até 5 (cinco) anos;

II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

III  - Advertência.

IV - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na
entrega  dos  produtos  ou  atraso  na  sua  substituição,  e  por
ocorrência de ato ou fato em desacordo com o proposto e o
estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo
máximo  de  15  (quinze)  dias  corridos,  uma  vez  comunicada
oficialmente.

V - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de
empenho,  no  caso  de  inexecução total  ou  parcial  do  objeto
contratado,  recolhida no prazo de 15 quinze) dias corridos,
contado da comunicação oficial.

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a
penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir
a Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO -
MA pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no subitem anterior.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEXTA:  A  penalidade  de  advertência
poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da
aplicação de multas:

I. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente,
desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;

II.  Execução  insatisfatória  ou  inexecução  da  entrega  do
material,  desde  que  a  sua  gravidade  não  recomende  o
enquadramento  nos  casos  de  suspensão  temporária  ou
declaração  de  inidoneidade;

III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no
desenvolvimento dos serviços  do MUNICÍPIO ou dos órgãos
municipais;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de
atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas
justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento
total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a
multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o
MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato.

Parágrafo Primeiro:  As multas a que se refere o  inciso II da
Cláusula  Décima  Quinta   não  impede  que  o  MUNICÍPIO
rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de
Preço  do  fornecedor  e,  ainda  aplique  as  outras  sanções
previstas na  Cláusula Décima Quinta, em seus  incisos I, III e
IV,  facultada  o  devido  processo  legal,  a  ampla  defesa  e  o
contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA.

CLÁUSULA  DÉCIMA  OITAVA:   As  multas  aplicadas  serão
descontadas  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pelo
MUNICÍPIO;

Parágrafo  Primeiro:   Inexistindo  pagamento  devido  pelo
MUNICÍPIO,  ou  sendo  este  insuficiente,  caberá  à
CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de
confirmação da sanção;

Parágrafo Segundo:  Não se realizando o pagamento nos termos
acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do
valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a
sua cobrança judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de
inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a  Administração
Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e
premeditada  da  CONTRATADA em prejuízo  do  MUNICÍPIO,
evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de
faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações
sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único:  A penalidade prevista nesta cláusula,  é  de
competência exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o
devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo
de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura de vista,
podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua
aplicação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas
oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o
que dispuserem o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018
-  SRP  e  as  propostas  apresentadas  pelas  CONTRATADAS,
prevalecendo,  em caso  de  conflito,  as  disposições  do  Edital
sobre as das propostas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre
de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos,
cujas  descrições,  quantidades  e  especificações  constam  no
Termo de Referência  Anexo I, do PREGÃO PRESENCIAL Nº
039/2018   -  SRP,  conforme  decisão  do  Pregoeiro  do
MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor
Prefeito Municipal.

CLÁUSULA  VIGÉSIMA  SEGUNDA:   Caberá  à  PREFEITURA
MUNICIPAL  DE  SÃO  DOMINGOS  DO  MARANHÃO/MA  o
gerenciamento da  presente  Ata  de Registro  de Preços  nos
termos da legislação vigente.

CLÁUSULA  VIGÉSIMA  TERCEIRA:   Fica  eleito  o  foro  da
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C o m a r c a  d o  M u n i c í p i o  d e  S Ã O  D O M I N G O S  D O
MARANHÃO/MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes
da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente
Ata em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

São Domingos do Maranhão – MA 20 de Dezembro de 2018 
       

ZAIRA FREITAS FERREIRA FROTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORGÃO GERENCIADOR

 

JOHNSON  BEZERRA  DA  SILVA  -  ME  (MANANCIAL
REFRIGERAÇÃO)

CNPJ: 14.434.453/0001-30

Representante  Legal:  Jonhson Bezerra  da  Silva  –  CPF:
048.896.283-80

FORNECEDOR

Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
Código identificador: 201a1cc9ebcdd72ce95ded8d68418f01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO FRANCISCO
DO BREJãO

DECRETO MUNICIPAL Nº 037/2018 - DISPÕE SOBRE
RECESSO DE NATAL E DE ANO NOVO

DECRETO MUNICIPAL Nº 037,  de 18 de dezembro de
2018. DISPÕE SOBRE RECESSO DE NATAL E DE ANO
NOVO  NO  ÂMBITO  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO
MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, ESTADO
DO MARANHÃO,  no uso de suas atribuições legais que lhe
confere  o  art.  82,  VI,  da  Lei  Orgânica  Municipal  e  demais
normas correlatas e aplicáveis a espécie: CONSIDERANDO a
inteligência da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade  Fiscal)  ao  dispor  que  verificado  que  a
realização da receita poderá não comportar o cumprimento das
metas estabelecidas conforme preceitua a legislação, o “Poder
Executivo”  promoverá  as  devidas  e  necessárias  adoções  de
medidas  tantas  quanto  bastem  para  atingirem  tal  objetivo,
notadamente  obedecidos  os  preceitos  constitucionais;
CONSIDERANDO  ser prioritário estabelecer mecanismos de
otimização de custos e eliminação de despesas, com vistas a
assegurar  a  continuidade  dos  atendimentos  essenciais  à
população  e  garantir  a  eficiência  administrativa  no
oferecimento  dos  serviços  públicos;  CONSIDERANDO  a
necessidade de estabelecer medidas para a redução do custo
administrativo assegurando, todavia, o funcionamento contínuo
dos  serviços  essenciais  do  Município;  CONSIDERANDO  a
necessidade  de  suspensão  das  atividades  administrativas  no
âmbito  do  Poder  Executivo  em  razão  das  comemorações
Natalinas  e  de  Ano  Novo.  DECRETA:  Art.  1º.  Determinar
Recesso no âmbito da Administração Pública Municipal, do dia
24 de dezembro de 2018 (segunda-feira) a 06 de janeiro
de 2019 (domingo). Art. 2º. O disposto no artigo anterior não
se aplica aos ocupantes de  cargos em comissão e aos
órgãos  e  entidades  que  prestam  serviços  públicos
essenciais e indispensáveis, tais como: vigilância pública,

limpeza pública, coleta de resíduos sólidos, Defesa Civil,
Conselho  Tutelar  e  os  que  funcionem  em  regime  de
plantões  hospitalares  e  demais  serviços  de  saúde  de
urgência e emergência. Art. 3º. Durante o Recesso de Natal
e de Ano Novo a organização e o funcionamento dos serviços de
natureza essencial, descritos no artigo 2º, caberá à direção dos
respectivos órgãos e entidades, no limite de suas competências.
Art. 4º.  Ficam revogadas todas as disposições em contrário,
durante  o  período  indicado  no  artigo  1º  deste  Decreto.
Publique-se,  registre-se  e  cumpra-se.  GABINETE  DO
EXCELENTÍSSIMO SR.  PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
FRANCISCO DO BREJÃO, ESTADO DO MARANHÃO, em 18
de  dezembro  de  2018.  ADÃO  DE  SOUSA  CARNEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por: JOSé FERREIRA MENDES JúNIOR
Código identificador: d1a91e3ea917148b148338525f47363e

LEI MUNICIPAL Nº 303/2018 - CRIA O PROGRAMA "A
FOME TEM PRESSA"

LEI MUNICIPAL Nº 303,  de 19 de dezembro de 2018.
CRIA O PROGRAMA "A FOME TEM PRESSA" VISANDO
AÇÃO CONCRETA DE CIDADANIA CONTRA A FOME E A
MISÉRIA,  COM  DOAÇÃO  DE  CESTAS  BÁSICAS  DE
ALIMENTOS,  E  DA  OUTRAS  PROVIDÊNCIAS.  O
PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  SÃO  FRANCISCO  DO
BREJÃO  ESTADO  DO  MARANHÃO ,  no  uso  de  suas
atribuições, faz saber a todos os seus habitantes que a Câmara
Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º. Fica
criado  no  Município  de  São  Francisco  do  Brejão  -  MA  o
Programa  "A  FOME TEM PRESSA",  com ação  concreta  de
cidadania contra a fome e a miséria através da doação de cestas
básicas de alimentos. Parágrafo Único. A doação das cestas
básicas de alimentos às famílias carentes do Município serão de
caráter espontâneo e poderão ser feitas por: I - pessoas físicas;
II - jurídicas; III - prestadoras de serviços. Art. 2º. O sistema de
doação será de uma cesta básica mensal de alimentos, cujos
itens  que  a  compõem,  serão  estipulados  pela  Secretaria
Municipal  de  Assistência  Social,  conforme  pré-estipulado,
mediante  tamanho  das  famílias  a  serem auxiliadas,  por  um
período mínimo de três meses.  Parágrafo Único.  O doador
será  reconhecido  como  "Mantenedor  Solidário".  Art.  3º.  O
programa "A fome tem pressa", será coordenado e administrado
pela  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social,  que  fará  a
distribuição das cestas. Parágrafo Único.  O contato com as
famílias auxiliadas ficará a critério do "Mantenedor Solidário",
que poderá acompanhar o cadastro da família carente e auxiliar
em outras esferas, conforme sua possibilidade e vontade. Art.
4º.  A  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social,  manterá
cadastro  atualizado  das  famílias  carentes  e  dos  doadores
envolvidos no programa, com objetivo de manter o banco de
dados  e  o  número  de  atendimentos  anualmente.  Parágrafo
Único.  Cada família poderá participar do programa "A fome
tem  pressa"  por  até  seis  meses,  podendo  prorrogar  a
participação por mais seis meses, conforme nova avaliação da
Secretaria de Assistência Social.  Art. 5º.  O Poder Executivo
regulamentará a presente após a publicação da mesma. Art. 6º.
As despesas constantes da execução da presente Lei, correrão
por conta de dotações próprias,  consignadas em orçamento,
suplementadas se necessário. Art. 7º. Esta Lei entra em vigor
n a  d a t a  d a  s u a  p u b l i c a ç ã o .  G A B I N E T E  D O
EXCELENTÍSSIMO SR.  PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
FRANCISCO DO BREJÃO, ESTADO DO MARANHÃO, 19 de
dezembro  de  2018.  ADÃO  DE  SOUSA  CARNEIRO
PREFEITO  MUNICIPAL

Publicado por: JOSé FERREIRA MENDES JúNIOR
Código identificador: 610e1693f962c670e6ed018355b77c6f
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2018

Espécie:  Ata  de  Registro  de  Preços  nº.  022/2018,  Processo
Administrativo nº. 01.022/2018. Modalidade: Pregão Presencial
nº. 022/2018. Objeto: Aquisição de 05 (cinco) veículos novos,
sendo 02 (dois) veículos de passeio, 02 (dois) veículos tipo Pick-
up Cabine Dupla (Diesel) para as Unidades Básicas de Saúde e
01 (uma) ambulância tipo A para o município de Tuntum/MA, de
acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de
Referência:

EMPRESA: F. V. da Silva Eireli (Totalmax Serviços e Produtos) - CNPJ nº. 07.672.840/0001-40.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA U B S - PROPOSTAS Nº.
10476.850000/1180-01 e 2112301712240936826

ITEMNº DESCRIÇÃO QTD MARCA VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

2

Veículo de passeio (transporte de Equipe de PSF) -
Especificações: 05 lugares; freios ABS e airbag Dup;
Câmbio Manual; Bicombustivel; 04 portas; Motorização
1.0 a 1.3; Direção Hidrálica / Elétrica; Distância entre
eixos miníma de 2.370mm; Ar condicionado; Trio
Elétrico. Obs: O veiculo deverá estar em conformidade
com as normas e padrões do Código de Transito
Brasileiro, do CONTRAN – Conselho Nacional de
Transito, e da ABNT/NBR – Associação Brasileira de
Normas Técnicas, possuindo todos os itens de série e
itens de segurança considerados obrigatórios pela
legislação.

2 VOLKSWAGEM R$
49.500,00  R$ 99.000,00

3

Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo
Furgoneta - Especificação Sugerida e Características a
Serem Especificadas:
Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou
monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os
ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.)nas 4 rodas, modelo
do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/
ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro;4
cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool
misturados em qualquer proporção(flex);Potência mín de
85 cv;Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios
e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo
CONTRAN;Cabine/Carroceria:Portas em chapa, c/
revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e
externo, resistentes e de aberturas de fácil
acionamento.Altura interna do veículo deve ser original
de fábrica.O pneu estepe não deve ser acondicionado no
salão de atendimento. Sist. Elétrico:Original do veículo,
c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem
manutenção, 12 volts.O Sist. elétrico dimensionado p/ o
emprego simultâneo de todos os itens especificados do
veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento
quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador,
fiação ou disjuntores.Iluminação: Natural e Artificial.
Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em
formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente
inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm
e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de
500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm,
instalada no teto da cabine do veículo.Laudo que
comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e
SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração,
umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria
classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal
Principal.Sinalização acústica c/ amplificador de potência
mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos,
Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a
01 (um) metro de no mín100 dB @13,8 Vcc;Laudo que
comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se
refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes
eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de
oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist.
original do fabricante do chassi ou homologado pela
fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e
desembaçador.O compartimento do paciente, deve ser
original do fabricante do chassi ou homologado pela
fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do
item 5.12 da NBR 14.561.Ventilador oscilante no teto; A
Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento
traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil,
em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr..Provida
de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45
graus e suportar peso mín de 100 kg. Com
colchonete.Deverão ser apresentados: Autorização de
Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou
Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24
meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000
e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente
credenciado.A distribuição dos móveis e equipamentos
no salão de atendimento deve prever:Dimensionar o
espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e
prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a
serem utilizados no atendimento às vítimas.As paredes
internas, piso e a divisória deverão ser em plástico
reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila
Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura
mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/
a proteção antimicrobiana, tornando a superfície
bacteriostática.Um suporte p/ soro e plasma;Um pega-
mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira
esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor
amarela.Armário superior p/ objetos, na lateral direita,
acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado
naval revestido interna e externamente em material
impermeável e lavável(fórmica ou similar).Fornecer de
vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes
e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros;
e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da
Saúde.

1  FIAT R$
80.000,00  R$ 80.000,00

TOTAL R$ 179.000,00
       

 

FUNDAMENTAÇÃO  LEGAL:  Lei  Federal  nº.  10.520/2002;
Decreto Municipal nº. 003 e 004/2014; Lei nº. 8.666/1993 com
suas  alterações  e  demais  legislações  correlatas.  DATA
ASSINATURA:  17/12/2018.  VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses.
Signatários: Pela Secretaria Municipal de Saúde o Sr. Mauricio
Seabra de Carvalho Coelho e pela empresa F. V. da Silva Eireli

(Totalmax Serviços e Produtos) seu procurador o Sr. Rubenilson
Garcia  do  Nascimento,  Representante  Legal.  Tuntum/MA,
17/12/2018.

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Código identificador: 31727e5d221cc2b2e78d7875ff8405d8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030/2018

Espécie:  Ata  de  Registro  de  Preços  nº.  030/2018,  Processo
Administrativo nº. 01.030/2018. Modalidade: Pregão Presencial
nº. 030/2018. Objeto: Locação de máquinas e veículos pesados
para  atender  as  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de
Administração de Tuntum/MA, de acordo com as especificações
técnicas constantes no Termo de Referência:

Empresa: MPS EMPRENDIMENTOS LTDA - CNPJ nº. 26.203.660/0001-63.
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA  SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ITEM DESCRIMINAÇÃO UND QT HORA/DIA DIAS
/MÊS

QT.
MESES

HORA/
MÊS

VALOR
HORA
MÉDIA

V. TOTAL
MÊS

V. TOTAL
MÊSES

1

CAMINHÃO
BASCULANTE: trucado com
caçamba com capacidade de 12
m³, com potência mínima de
204cv; em bom estado de
conservação dotado de todos
os equipamentos de segurança
exigidos pelo Código Brasileiro
de Trânsito.

HORA 2 8 22 6 352 R$
83,60 R$29.427,20 R$

176.563,20

2

Caminhão equipado com
Guindauto (munck): movido
a diesel, capacidade mínima
para 10 toneladas de carga,
com 2 eixos
traseiros,carroceria aberta em
madeira ou metálica,
guindauto com capacidade
mínima para 10T e de elevação
mínima de 13m, tacógrafo,
sirene de ré, cesta aérea e
todos os equipamentos
obrigatórios.

HORA 1 8 22 6 176 R$
121,60 R$ 21.401,60 R$

128.409,60

3

PÁ CARREGADEIRA DE
PNEU TIPO: potencia mínima
de 140hP,motor diesel em bom
estado de conservação dotado
de todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo
Código Brasileiro de Trânsito.

HORA 1 8 22 6 176 R$
90,25 R$ 15.884,00 R$

95.304,00

4

MÁQUINA PATROL
MOTONIVELADORA: motor à
diesel, com capacidade mínima
de 8 (oito) toneladas de peso
bruto, em bom estado de
conservação dotado de todos
os equipamentos de segurança
exigidos pelo Código Brasileiro
de Trânsito.

HORA 1 8 22 6 176 R$
146,30 R$ 25.748,80 R$

154.492,80

5

RETRO ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA:  potencia
mínima de 50 hp, potencia
bruta mínima de 40hp, peso
operacional de 3.200 kg, em
bom estado de conservação,
dotado de todos os
equipamentos de segurança
exigidos pelo Código Brasileiro
de Trânsito.

HORA 1 8 22 6 176 R$
118,75 R$ 20.900,00 R$

125.400,00

6

ROLO COMPACTADOR: com
potencia mínima de 120hp, em
bom estado de conservação
dotado de todos os
equipamentos de segurança
exigidos pelo Código Brasileiro
de Trânsito.

HORA 1 8 22 6 176 R$
114,00 R$ 20.064,00 R$

120.384,00

         R$133.425,60 R$
800.553,60

FUNDAMENTAÇÃO  LEGAL:  Lei  Federal  nº.  10.520/2002;
Decreto Municipal nº. 003 e 004/2014; Lei nº. 8.666/1993 com
suas  alterações  e  demais  legislações  correlatas.  DATA
ASSINATURA:  17/12/2018.  VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses.
Signatários: Pela Secretaria Municipal de Administração a Sra.
Loyanne  Weslla  Jadão  Meneses  e  pela  empresa  MPS
Empreendimentos  Ltda  o  Sr.  Pedro  Paulo  Camargo  Araújo,
Representante Legal. Tuntum/MA, 17/12/2018.

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Código identificador: f60e21dff872710f9b497b0cb51d7123

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.
022/2018 – SRP - CONTRATO Nº. 022/2018-PP –

FMS/SEMUS

EXTRATO  DE  CONTRATO  DO  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº.
022/2018 –  SRP -  Contrato nº.  022/2018-PP –  FMS/SEMUS:
CONTRATANTE:  Fundo Municipal  de  Saúde de Tuntum/MA,
CNPJ: 10.476.850/0001-14, CONTRATADA: F. V. da Silva Eireli
(Totalmax Serviços e Produtos), CNPJ nº. 07.672.840/0001-40.
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OBJETO: Aquisição de 05 (cinco) veículos novos, sendo 02 (dois)
veículos  de  passeio,  02  (dois)  veículos  tipo  Pick-up  Cabine
Dupla (Diesel) para as Unidades Básicas de Saúde e 01 (uma)
ambulância tipo A para o município de Tuntum/MA. VALOR DO
CONTRATO: R$ 179.000,00 (Cento e setenta e nove mil reais)
referente aos itens 02 e 03. PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze)
meses.  FUNDAMENTAÇÃO  LEGAL:  Art.  61  §  único  da  Lei
Federal  nº.  8.666/93.  RECURSOS:  provenientes  de  Emenda
Parlamentar  para  aquisição  de  equipamentos  e  materiais
permanentes referente a Proposta nº. 10476.850000/1180-01 e
2112301712240936826,  firmado  com o  Ministério  da  Saúde
através  do  Fundo Municipal  de  Saúde  de  Tuntum/MA e  da
seguinte  Dotação  Orçamentária  do  Município:  02.08.00  -
10.122.0002.2023.0000;  02.09.00  -  10.122.0002.2024.0000;
10.301.0019.2026.0000;  10.301.0019.2027.0000;
10.302.0015.1078.0000;  10.302.0015.2028.0000;  4.4.90.52.00.
Signatários: Pela contratada o Sr. Francisco Vieira da Silva e
pela contratante o Sr.  Mauricio Seabra de Carvalho Coêlho,
Secretário Municipal de Saúde. Tuntum/MA, 17/12/2018.

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Código identificador: 5f6baa669b5723daab0fefad9e1fea94

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.
030/2018 – SRP - CONTRATO Nº. 030/2018-PP –

SEMA/PMT

EXTRATO  DE  CONTRATO  DO  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº.
030/2018  –  SRP  -  Contrato  nº.  030/2018-PP  –  SEMA/PMT:
CONTRATANTE:  Prefeitura  Municipal  de  Tuntum,  CNPJ:
06.138.911.0001-66,  CONTRATADA:  MPS  Empreendimentos
Ltda,  CNPJ  nº.  26.203.660/0001-63:  OBJETO:  Locação  de
máquinas e veículos pesados para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Administração de Tuntum/MA. VALOR
DO CONTRATO: R$ 800.553,60 (Oitocentos mil quinhentos e
cinqüenta e três reais e sessenta centavos),  referente aos itens
01 a 06. PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) meses. VIGÊNCIA: 12
(doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 61 § único da
Lei  Federal  nº .  8 .666/93.  RECURSOS:  02.04.00  -
04.122.0002.2004.0000;  04.124.0002.2008.0000;  02.12.00
-15.122.0002.2039.0000;  15.451.0027.1021.0000;
15.451.0028.1013.0000;  15.451.0028.1014.0000;
17.511.0016.1006.0000;  17.512.0016.1008.0000;  3.3.90.39.00.
Signatários: Pela contratada o Sr. Pedro Paulo Camargo Araújo
e  pela  contratante  a  Sra.  Loyanne  Weslla  Jadão  Meneses,
Secretária  Municipal  de  Administração.  Tuntum/MA,
17/12/2018

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Código identificador: 7574b7026deed62c5504cbc3155bb8f7

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTóIA

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO (25%)-
PREGÃO PRESENCIAL-2018.005.007.001

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO (25%)-
 PREGÃO PRESENCIAL-2018.005.007.001 CONTRATONº
005.007.001.01/2018/PP.  BASE  LEGAL:  Art.  65  da  Lei
8 . 6 6 6 / 9 3 .  C O N T R A T A N T E : M U N I C Í P I O  D E
TUTÓIA/MA.  CONTRATADA:FOX  DISTRIBUIDORA  DE
M E D I C A M E N T O S  L T D A  –
ME.CNPJ:  41.270.463/0001-50.  VALOR  GLOBALDOS
ITENS LOTE I: (1, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 26,
27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 49, 53, 57, 59, 60,
62, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 83, 84, 86, 88,
8 9 ,  9 0 ,  9 1 ,  9 3 ,  9 4 ,  9 6 ,  9 7 ,  9 8 ,  9 9 ,  1 0 0  e
103). R$:47.755,72(QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E

CINQUENTA  E  CINCO  REAIS  E  SETENTA  E  DOIS
CENTAVOS). VALOR GLOBALDOS ITENS LOTE II:(1, 3, 9,
12, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 45, 49,
58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 86,
87, 88, 89, 94, 95, 100, 106, 108, 111, 112, 119, 120, 136,
139,142, 144, 150, 151, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 198, 199, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 226, 228, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 248, 249, 262, 263 E 266)R$:45.868,36(QUARENTA
E CINCO MIL, OITOCENTO E SESSENTA E OITO REAIS E
TRINTA  E  SEIS  CENTAVOS)  VALOR  GLOBALDOS
ITENS LOTE III:(2, 3, 5, 8, 9, 10,12, 13, 14, 18, 19, 21, 24, 31,
33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 52, 56, 57, 58, 63, 68, 69, 75,
76 E 77) R$:69.297,87(SESSENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E
N O V E N T A  E  S E T E  R E A I S  E  O I T E N T A  E  S E T E
CENTAVOS)VALOR GLOBALDOS ITENS LOTE IV: (1, 2 E
4)R$:  16.544,00  (DEZESSEIS  MIL,  QUINHENTOS  E
QUARENTA  E  QUATRO  REAIS).VALOR  GLOBALDOS
ITENS LOTE VI: (2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38 E 39) R$:7.161,95 (SETE MIL,
CENTO E SESSENTA E UM REIAS E  NOVENTA E CINCO
CENTAVOS). VALOR GLOBALDOS ITENS LOTE VII: (57,67
E 68)R$: 2.223,48(DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS
REAIS  E  QUARENTA  E  OITO  CENTAVOS).  VALOR
GLOBALDOS  ITENS  LOTE  VIII :  (2 ,  49 ,  50 ,  51 ,
57,63)R$6.531,07(SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM
REAIS  E  SETE  CENTAVOS).  VIGENCIA :  ATÉ  31  DE
D E Z E M B R O  D E
2018. DOTAÇÃO: 10.301.0010.2025-10.302.0010.2085-10.301.
0010.2028/3.3.90.30/4.4.90.52/3.3.90.32.  DATA  DA
ASSINATURA  DO  CONTRATO:  10  DE  DEZEMBRO  DE
2 0 1 8 .   P e l o  C o n t r a t a n t e :  O r d e n a d o r a  d e
Despesas:BERNARDETE  DAMASCENO  SOARES–
SECRETÁRIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE.

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: 914b403efabbc996eebbe454432a66af

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO (25%)-
PREGÃO PRESENCIAL- 2018.005.007.001

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO (25%)-
 PREGÃO PRESENCIAL- 2018.005.007.001 CONTRATONº
005.007.001.02/2018/PP.  BASE  LEGAL:Art.  65  da  Lei
8 . 6 6 6 / 9 3 .  C O N T R A T A N T E : M U N I C Í P I O  D E
TUTÓIA/MA. CONTRATADA:DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA.CNPJ:05.348.580/0001-26. VALOR
GLOBALDOS ITENS LOTE II:(04, 05, 06, 13, 15, 16, 17, 36,
42, 43, 44, 50, 51, 59, 82, 83, 93, 98, 102, 104, 113, 116, 117,
118, 122, 123, 132, 133, 134, 135, 140, 143, 145, 146, 147, 148,
149, 152, 162, 163, 164, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 192,
197, 200, 201, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 220, 221, 225, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,247,
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 264
E 267)  R$:  39.641,21( TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E
QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS). VALOR
GLOBALDOS ITENS LOTE III(01, 04, 07, 06, 11, 15,16, 17,
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 44, 49, 53, 54, 55, 59, 62,
64,  66,  70,  71  E  72)R$:  38.171,70  (TRINTA E  OITO MIL,
C E N T O  E  S E T E N T A  E  U M  R E A I S  E  S E T E N T A
CENTAVOS)VIGENCIA :  ATÉ  31  DE  DEZEMBRO  DE
2018.  DOTAÇÃO:  10.301.0010.2025  -  10.302.0010.2085  -
10.301.0010.2028  /3.3.90.30/4.4.90.52/3.3.90.32.DATA  DA
ASSINATURA  DO  CONTRATO:  14  DE  DEZEMBRO  DE
2018.   Pelo  Contratante:  Ordenador  de  Despesas:  PAULO
ARTHUR MEIRELES DA SILVA– SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE
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Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: e91fb2f139e874d625a9b86cbe824cad

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO (25%)-
PREGÃO PRESENCIAL-2018.003.021.003/PP

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO (25%)-
 PREGÃO  PRESENCIAL-2018.003.021.003/PP

CONTRATO Nº 003.021.003.01/2018. BASE LEGAL: Art. 65
da  Lei  8.666/93.  CONTRATANTE:MUNICÍPIO  DE
TUTÓIA/MA. CONTRATADA: M. DO SOCORRO DOS SANTOS
S I L V A -
ME.CNPJ: 07.142.957/0001-88. CONTRATANTE: MUNICÍPIO
DE TUTÓIA/MA. VALOR GLOBAL: R$:12.375,92 (DOZE MIL,
TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS
CENTAVOS).  VIGENCIA:  ATÉ  31  DE  DEZEMBRO  DE
2018.  DOTAÇÃO:  08.243.0012.2034/3.3.90.30.  DATA  DA
ASSINATURA  DO  CONTRATO:  26  DE  OUTUBRO  DE
2018.  Pelo Contratante: Ordenadora de Despesas: ROSANA
ROCHA  DE  AQUINO–  SECRETÁRIA  MUNICIPAL  DO
TRABALHO  E  ASSISTENCIA  SOCIAL

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: d5e96595c0fe8dd75b4c93ff422002c4

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO (25%)-
PREGÃO PRESENCIAL- 2018.001.009.002/PP

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO (25%)-
 PREGÃO  PRESENCIAL-  2018.001.009.002/PP

CONTRATO Nº 001.009.002/2018. BASE LEGAL: Art. 65 da
Le i  8 .666 /93 .  CONTRATANTE:MUNICÍPIO  DE
TUTÓIA/MA. CONTRATADA: M. DO SOCORRO DOS SANTOS
S I L V A -
ME.CNPJ:  07.142.957/0001-88.  CONTRATANTE:MUNICÍPIO
DE TUTÓIA/MA.  VALOR GLOBAL:  R$:9.091,37(NOVE MIL,
N O V E N T A  E  U M  R E A I S  E  T R I N T A  E  S E T E
CENTAVOS).  VIGENCIA:  ATÉ  31  DE  DEZEMBRO  DE
2018. DOTAÇÃO: 08.122.0002.2032-08.243.0012.2034/3.3.90.
30.  DATA  DA  ASSINATURA  DO  CONTRATO:  26  DE
OUTUBRO  DE  2018.   Pelo  contratante:  ordenadora  de
despesas:  ROSANA  ROCHA  DE  AQUINO–  SECRETÁRIA
MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: 4a6baf9edf37a761d8d7c015cfedcef2

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO (25%)-
PREGÃO PRESENCIAL- 2018.001.023.002/PP

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO (25%)-
 PREGÃO  PRESENCIAL-  2018.001.023.002/PP

CONTRATO Nº 001.023.002/2018/PP. BASE LEGAL: ART. 65
DA  LEI  8.666/93.  CONTRATANTE:MUNICÍPIO  DE
TUTÓIA/MA. CONTRATADA: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
–
EPP.CNPJ:00.852.563/0001-08.  CONTRATANTE:MUNICÍPIO
DE TUTÓIA/MA.  VALOR GLOBAL:  R$: 25.445,00 (VINTE E
CINCO  MIL,  QUATROCENTOS  E  QUARENTA  E  CINCO
REAIS) .  VIGENCIA :  ATÉ  31  DE  DEZEMBRO  DE
2018. DOTAÇÃO: 08.122.0002.2032/08.243.0012.2034/3.3.90.
39.  DATA  DA  ASSINATURA  DO  CONTRATO:  29  DE
OUTUBRO  DE  2018.   Pela  contratante:  ordenadora  de
despesas:  ROSANA  ROCHA  DE  AQUINO–  SECRETÁRIA
MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA

Código identificador: d4cedb9f702915e1a085b2c471ebd06d

EXTRATO DO TERMO ADITIVO REPACTUAÇÃO DE
PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL 2018.001.015.003/PP

EXTRATO  DO  TERMO  ADITIVO  REPACTUAÇÃO  DE
PREÇO -  PREGÃO PRESENCIAL 2018.001.015.003/PP -
CONTRATO Nº 001.015.003.01/2018/PP.BASE LEGAL:Art.
65  da  Lei  8.666/93.CONTRATANTE:MUNICÍPIO  DE
TUTÓIA/MA.  CONTRATADA:  LINDALVA NERIS  DE SOUZA
REIS -ME.CNPJ :  06 .931 .075 /0001 -72 .  VALOR
REPACTUADODOS  ITENS  REF.  AO  LOTE  I :  Item
(01)  R$:  4,96  (QUATRO  REAIS  E  NOVENTA  E  SEIS
CENTAVOS),  Item (02)  R$:  3,90(TRÊS  REAIS  E  NOVENTA
CENTAVOS) Item (03) R$: 3,76 (TRÊS REAIS E SETENTA E
SEIS  CENTAVOS).  VIGENCIA:  ATÉ 31  DE DEZEMBRO DE
2 0 1 8 .  D O T A Ç Ã O :  0 8 . 1 2 2 . 0 0 0 2 . 2 0 3 2 -
08.243.0012.2034/3.3.90.30.  DATA  DA  ASSINATURA  DO
CONTRATO: 16 DE NOVEMBRO DE 2018.  Pelo Contratante:
Ordenadora  de  Despesas:  ROSANA ROCHA DE AQUINO–
SECRETÁRIA  MUNICIPAL  DO  TRABALHO  E  ASSISTENCIA
SOCIAL

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: cc5e5bf98ad0aa88336447b7edca58a0

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO DE
PREÇO. PREGÃO PRESENCIAL 2018.001.015.003/PP

EXTRATO  DO  TERMO  ADITIVO  DE  REPACTUAÇÃO  DE
PREÇO.  PREGÃO  PRESENCIAL  2018.001.015.003/PP  -
CONTRATO Nº 001.015.003.02/2018/PP.BASE LEGAL:ART.
65  DA  LEI  8.666/93.CONTRATANTE:MUNICÍPIO  DE
TUTÓIA/MA.  CONTRATADA:  LINDALVA  NERIS  DE  SOUZA
REIS-ME.CNPJ:  06.931.075/0001-72.  VALOR  REPACTUADO
DOS ITENS REF. AO LOTE II:  Item(01) R$: 4,96(QUATRO
REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) e Item (02) R$ 3,90
(TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).  VIGENCIA: ATÉ 31 DE
D E Z E M B R O  D E
2018. DOTAÇÃO: 10.122.0002.2022-10.301.0010.2025-10.302.0
010.2085/3 .3 .90.30.DATA  DA  ASSINATURA  DO
CONTRATO: 16 DE NOVEMBRO DE 2018.  Pelo Contratante:
Ordenadora  de  Despesas:  BERNARDETE  DAMASCENO
SOARES–  SECRETÁRIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: 5996ac7c6fab86a8e4078bd30a2f320a

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO DE
PREÇO. PREGÃO PRESENCIAL 2018.001.015.003/PP

EXTRATO  DO  TERMO  ADITIVO  DE  REPACTUAÇÃO  DE
PREÇO.  PREGÃO  PRESENCIAL  2018.001.015.003/PP  -
CONTRATO Nº 001.015.003.03/2018/PP.BASE LEGAL:ART. 65
DA  LEI  8.666/93.CONTRATANTE:MUNICÍPIO  DE
TUTÓIA/MA.  CONTRATADA:  LINDALVA  NERIS  DE  SOUZA
REIS-ME.CNPJ:  06.931.075/0001-72.  VALOR  REPACTUADO
DOS ITENS REF. AO LOTE III:  Item(01)R$: 4,96(QUATRO
REAIS  E  NOVENTA E  SEIS  CENTAVOS),  Item (02)  R$  3,90
(TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)eItem (03) R$ 3,76(TRÊS
REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).VIGENCIA: ATÉ 31 DE
DEZEMBRO  DE  2018.  DOTAÇÃO:  12.122.0002.2012  -
1 2 . 3 6 1 . 0 0 1 6 . 1 0 0 3  -
12.361.0016.2018-12.365.0015.2020/3.3.90.30.  DATA  DA
ASSINATURA  DO  CONTRATO:  16  DE  NOVEMBRO  DE
2018.  Pelo Contratante: Ordenadora de Despesas: MARIANA
ROCCHA  DE  AQUINO–  SECRETÁRIA  MUNICIPAL  DE
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EDUCAÇÃO

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: 5b6c411ec5850c1f182add32201998db

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO DE
PREÇO. PREGÃO PRESENCIAL 2018.001.015.003/PP

EXTRATO  DO  TERMO  ADITIVO  DE  REPACTUAÇÃO  DE
PREÇO.  PREGÃO  PRESENCIAL  2018.001.015.003/PP  -
CONTRATO Nº 001.015.003.04/2018/PP.BASE LEGAL:ART.
65  DA  LEI  8.666/93.CONTRATANTE:MUNICÍPIO  DE
TUTÓIA/MA.  CONTRATADA:  LINDALVA  NERIS  DE  SOUZA
REIS-ME.CNPJ:  06.931.075/0001-72.  VALOR  REPACTUADO
DOS ITENS REF. AO LOTE IV: Item(01) R$: 4,96(QUATRO
REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) e  Item (02)  R$3,76
(TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).VIGENCIA: ATÉ
3 1  D E  D E Z E M B R O  D E
2018.  DOTAÇÃO:  04.122.0002.2006/3.3.90.30.  DATA  DA
ASSINATURA  DO  CONTRATO:  16  DE  NOVEMBRO  DE
2018.   Pelo  Contratante:  Ordenador  de  Despesas:  ALUÍSIO
ROCHA  DA  SILVA–  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE
ADMINISTRAÇÃO,  GESTÃO  E  PLANEJAMENTO.

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: ba235deb145ecca1cb6913520ef91e83

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO DE
PREÇO. PREGÃO PRESENCIAL 2018.001.015.003/PP

EXTRATO  DO  TERMO  ADITIVO  DE  REPACTUAÇÃO  DE
PREÇO.  PREGÃO  PRESENCIAL  2018.001.015.003/PP  -
CONTRATO Nº 001.015.003.05/2018/PP.BASE LEGAL:ART.
65  DA  LEI  8.666/93.CONTRATANTE:MUNICÍPIO  DE
TUTÓIA/MA.  CONTRATADA:  LINDALVA  NERIS  DE  SOUZA
REIS-ME.CNPJ:  06.931.075/0001-72.  VALOR  GLOBALDOS
ITENS  REF.  LOTE  V:  Item(01)R$:  3.90(TRÊS  REAIS  E
NOVENTA CENTAVOS). VIGENCIA: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE
2018.  DOTAÇÃO:  04.122.0002.2004/3.3.90.30.DATA  DA
ASSINATURA  DO  CONTRATO:  16  DE  NOVEMBRO  DE
2018.  Pelo Contratante: Ordenador de Despesas: AGILDO DA
SILVA TEIXEIRA -CHEFE DE GABINETE

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: b39436ad40e91ea411a562a4c4194bb4

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO DE
PREÇO. PREGÃO PRESENCIAL 2018.001.015.003/PP

EXTRATO  DO  TERMO  ADITIVO  DE  REPACTUAÇÃO  DE
PREÇO.  PREGÃO  PRESENCIAL  2018.001.015.003/PP  -
CONTRATO Nº 001.015.003.06/2018/PP.BASE LEGAL:ART.
65  DA  LEI  8.666/93.CONTRATANTE:MUNICÍPIO  DE
TUTÓIA/MA.  CONTRATADA:  LINDALVA  NERIS  DE  SOUZA
REIS-ME.CNPJ:  06.931.075/0001-72.  VALOR  GLOBALDOS
ITENS  REF.  LOTE  V:  Item(01)R$:  3.90(TRÊS  REAIS  E
NOVENTA CENTAVOS)  e  Item  (02)  R$3,76  (TRÊS  REAIS  E
SETENTA  E  SEIS  CENTAVOS)VIGENCIA:  ATÉ  31  DE
D E Z E M B R O  D E
2018.  DOTAÇÃO:  04.122.0002.2049/3.3.90.30.  DATA  DA
ASSINATURA  DO  CONTRATO:  16  DE  NOVEMBRO  DE
2018.  Pelo Contratante: Ordenador de Despesas: MAURICIO
SOARES DE MENESES-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA. 

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: 2434e1156a8a367c68296e5c90a514a4

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO (25%)-
PREGÃO PRESENCIAL- 2018.001.024.001/PP 

EXTRATO  DO  TERMO  ADITIVO  DE  ACRESCIMO  (25%)-
 PREGÃO  PRESENCIAL-  2018.001.024.001/PP

CONTRATO Nº 001.024.001.01/2018/PP. BASE LEGAL:  ART.
65  DA  LEI  8.666/93.  CONTRATANTE:MUNICÍPIO  DE
TUTÓIA/MA. CONTRATADA: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA –
EPP.CNPJ:00. 852.563/0001-08. VALOR GLOBAL:R$: 18.789,12
(DEZOITO MIL  SETECENTOS E  OITENTA E  NOVE REAIS  E
DOZE  CENTAVOS)  VIGENCIA:  ATÉ  31  DE  DEZEMBRO  DE
2018.  DOTAÇÃO:  12.122.0002.2012/3.3.90.30.  DATA  DA
ASSINATURA  DO  CONTRATO:  10  DE  DEZEMBRO  DE
2018.   Pelo  contratante:  ordenadora  de  despesas:  MARIANA
ROCHA  DE  AQUINO–  SECRETÁRIA  MUNICIPAL  DE
EDUCAÇÃO.

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: 9df892b468a230fa0fe56e0d00e909d8

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº  016/2018 PROCESSO DE
DISPENSA  DE  LICITAÇÃO  Nº  016/2018/DL-BASE
L E G A L :  A R T .  2 4 ,  I I  D A  L E I  N º .
8.666/93.  OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ON
LINE DO “BANCO DE PREÇOS” COM BASE NOS PREÇOS
PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE
AOS  RESULTADOS  DE  LICITAÇÃO  ADJUDICAÇÃO
EHOMOLOGAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO  TUTÓIA/MA.CONTRATANTE:  MUNICÍPIO  DE
TUTÓIA/MA.CONTRATADA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES
T E C N O L Ó G I C A S
LTDA.  CNPJ:07.797.967/0001-95.  VIGÊNCIA:  12  (DOZE)
MESES.VALOR  GLOBAL  R$  7.990,00  (SETE  MIL,
N O V E C E N T O S  E  N O V E N T A
REAIS).DOTAÇÃO:  04.122.0002.2007/3.3.90.39.DATA  DA
ASSINATURA  DO  CONTRATO:  20  DE  NOVEMBRO  DE
2018.Pelo  Contratante:  Ordenador  de  Despesas:  JORGE
CARLOS  VARGAS  DO  DESTERRO–  SECRETÁRIO
MUNICIPAL  DE  FAZENDA,  PATRIMÔNIO  E  FINANÇAS.

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: 27ed2141c0e71e3a43e1097b42e2a329

DECRETO Nº. 026/2018, 19 DE DEZEMBRO DE 2018

DECRETO Nº. 026/2018, 19 DE DEZEMBRO DE 2018.

ALTERA O DECRETO Nº 024/2018 DE 10 DE DEZEMBRO
D E  2 0 1 8 ,  Q U E  D I S P Õ E  S O B R E  O  R E C E S S O
ADMINISTRATIVO .

O  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  TUTÓIA,  Estado  do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei
Orgânica do Município de Tutóia/MA e:

DECRETA:

Art. 1º.O Art. 1º do DECRETO DE Nº 024/2018 passa a vigorar
com a seguinte alteração:

“Art. 1º.Fica determinado RECESSO ADMINISTRATIVO nas
repartições e órgãos públicos municipais no período de 20 de
dezembro de 2018 à 02 de janeiro de 2019.”

SãO LUíS, 21 DE DEZEMBRO DE 2018 * ANO IV * Nº 1995

54/57www.famem.org.br



Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tutóia, Maranhão, em 19 de
dezembro de 2018.

ROMILDO DAMASCENO SOARES

Prefeito Municipal de Tutoia/MA

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: 7687278f5b9de33074719786b994c03b

PORTARIA Nº. 1400/2018

PORTARIA Nº. 1400/2018

Dispõe sobre a exoneração de pessoal ocupante de cargo
em comissão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUTÓIA, Estado do Maranhão,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica
do Município de Tutóia,

RESOLVE:

Art.  1º.Exonerar  KÊNIA  DUTRA  COUTINHO,  portadora
doCPF  Nº.  822.731.463-53,  do  cargo  em  comissão  de
Diretora  do  NASF,  Unidade  Básica  de  Saúde  e  Órgãos  de
Funções Equiparadas, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º.Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria
entra em vigor a partir da data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Tutóia, Maranhão, em 11 de
dezembro de 2018.

ROMILDO DAMASCENO SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: bbf2cfa1d82f1f774d27ef7defb9b632

PORTARIA Nº. 1401/2018

PORTARIA Nº. 1401/2018

Dispõe sobre a nomeação de pessoal ocupante de cargo
em comissão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUTÓIA, Estado do Maranhão,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica
do Município de Tutóia,

RESOLVE:

Art.  1º.Nomear  KÊNIA  DUTRA  COUTINHO,  portadora
do CPF Nº.  822.731.463-53,  para o  exercíciodo cargo em
comissão de Direção de Hospital,lotado na Secretaria Municipal
de Saúde.

Art. 2º.Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria
entra em vigor a partir da data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Tutóia, Maranhão, em 11 de
dezembro de 2018.

ROMILDO DAMASCENO SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: 912f030c8af61c1da63d3fb34992ef86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO FéLIX DE
BALSAS

LEI DO EXECUTIVO Nº 217/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE BALSAS

“CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA”

GABINETE DO PREFEITO

 

 

Lei do Executivo nº 217/2018, de 28 de novembro de 2018.

 

.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de

 São Félix de Balsas para o exercício de 2019

 

 

 O Prefeito do Município de São Félix de Balsas,

 Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte lei:

 Artigo 1º. O orçamento do Município de São Félix de Balsas
para o exercício de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em
R$ 35.624.825,00 (trinta e cinco milhões,  seiscentos e
vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais).

 Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação
vigente  e  das  especificações  constantes  dos  quadros
integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - Administração Direta:

Receitas Correntes        

Receita Tributária                            R$ 372.750,00

Receita de Contribuições                R$ 205.000,00

Receita Patrimonial                         R$ 178.150,00

Receita Agropecuária                      R$ 1.300,00

Receita de Serviços                         R$ 351.300,00

Transferências Correntes                 R$ 23.161.425,00

Outras Receitas Correntes               R$ 17.300,00

Dedução p/ Forma. FUNDEB        R$ - 2.441.000,00

Receita de Capital                       R$ 13.778.600,00
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Receita Total                                R$ 35.624.825,00

        

Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação
dos quadros integrantes desta Lei.

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite
de 75% (setenta e cinco por cento) do total da despesa fixada
no  artigo  1º  observando-se  o  disposto  no  artigo  43  da  Lei
federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a
denominação  de  Reserva  de  Contingência  em conformidade
com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os
créditos destinados a:

1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de
recursos vinculados;

2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as
despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações
e empresas dependentes.

Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus
adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e
Executivo,  visando  ao  atendimento  das  necessidades  da
execução  dos  programas,  observando-se,  em  todo  caso,  as
disponibilidades  financeiras  de  cada  fonte  diferenciada  de

recurso.

Artigo  6º.  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  realizar
operações de créditos por antecipação da  receita até o limite
de 10%  (dez por cento) da receita corrente líquida, observadas
as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar
nº 101, de 2000.

Artigo 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de
2019. Gabinete do Prefeito Municipal em São Félix de Balsas,
Estado do Maranhão, aos trinta e um dias do mês de agosto de
2018.

 

 

MARCIO DIAS PONTES

Prefeito Municipal
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CLEOMAR TEMA CARVALHO CUNHA

Gestor
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