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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA DAS CUNHÃS 

 
LEI № 876/2019 Estima a receita e fixa a despesa do Município de Olho 
D`agua das Cunhãs para o exercício de 2020.O Prefeito do Município de 
OLHO D`AGUA DAS CUNHÃS,faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte LEI:Artigo 1º. O Orçamento do Município de Olho D`agua das Cunhãs 
para o exercício de 2020, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 
101.432.000,00 (cento e um milhões, quatrocentos e trinta e dois mil reais) 
sendo:I - Orçamento Fiscal em R$ 72.171.829,50 (setenta e dois milhões, 
cento e um mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos);II - 
Orçamento da Seguridade Social em R$ 29.260.170,50 (vinte e nove milhões, 
duzentos e sessenta mil, cento e setenta reais e cinquenta centavos);III - 
Orçamento de Investimento das empresas - recursos do Tesouro em R$ 
27.132.386,50 (vinte e sete milhões, cento e trinta e dois mil, trezentos e 
oitenta e seis reais e cinquenta centavos).Parágrafo único - Incluem-se no 
total referido neste artigo os recursos próprios da Fundação Municipal de 
Ensino, cuja programação consta de quadros específicos que integram esta 
Lei.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 Fonts (Lei 4.320, art. 
2º, § 1º, I)I - Administração Direta:Receitas CorrentesReceita Impostos, Taxas 
e Contr. Melhorias R$ 911.000,00Receita de Contribuições R$ 
699.480,00Receita Patrimonial R$ 189.000,00Receita de Serviços R$ 
5.478.029,00Transferências Correntes R$ 93.601.225,00Total Receitas 
CorrentesR$ 100.878.734,00 Receita de Capital Transferência de Capital R$
 4.500.000,00TotalReceitas Capital R$ 4.500.000,00(-) III - Dedução 
da ReceitaFundef R$ 3.946.734,00 Rreceita Total R$ 101.432.000,00 Artigo 3º. 
A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes 
desta Lei, com os seguintes desdobramentos - Por Funções de Governo01 – 
Legislativa R$ 1.560.515,0004 – Administração R$ 9.031.720,50 08 – 
Assistência Social R$ 7.829.485,0009 – Previdência Social R$ 4.000,0010 – 
Saúde R$ 21..426.685,5012 – Educação R$ 42.787.167,5013–CulturaR$ 
1.118.210,0015 – Urbanismo R$ 9.359.825,0016–HabitaçãoR$ 98.500,0017 - 
Saneamento R$ 2.321.857,5018 – Gestão AmbientalR$ 105.000,0020 
– Agricultura R$ 384.375,0025Energia R$  699.480,0026 - Transporte  
R$ 1.997.765,0027 – Desporto e LazerR$ 1.352.414,0028 - Encargos Especiais 
R$ 1.085.000,0099 Reserva de Contingência R$ 270.000,00Total 
R$101.432.000,00Artigo 4º. A despesa do Orçamento de Investimento das 
Empresas é fixada em R$ 27.132.386,50 (vinte sete milhões, cento e trinta e 
dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), contando com 
as seguintes fontes: Investimentos R$ 26.614.136,50Amortização da Dívida 
R$518.250,00Total  R$ 27.132.386,50Artigo 5º. Fica o Poder Executivo 
autorizado a:I - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite 
de 75% (setentae 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 e do mesmo programa.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 6º. 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 7º. 
Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por 
antecipação da  receita até o limite de 7%  (sete por cento) da receita corrente 
líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei 
Complementar nº 101, de 2000.Artigo 8º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 
1º de janeiro de 2020.Gabinete do Prefeito Municipal de Olho d`Água das 
Cunhas – MA em 23 de Dezembro de 2019Rodrigo Araújo de OliveiraPrefeito 
Municipal 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA DAS CUNHÃS 

 
LEI COMPLEMENTAR №001/2019 Autoriza a criação da Guarda Civil 
Municipal de Olho d’Águas das Cunhãs – MA e dá outras providências. O 
Prefeito Municipal de Olho d’água das Cunhãs, Estado do Maranhão, no uso 
de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Federal № 13.022 de 08 de 
agosto de 2014, Artigo 13 § 2º e Artigo 51 § Único, inciso VI, da Lei Orgânica 
Municipal, faço saber a todos habitantes deste Município, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica o Chefe do Poder 
Executivo Municipal, autorizado a criar a Guarda Civil Municipal de Olho 
d’Água das Cunhas - MA, vinculada ao Gabinete do Prefeito Municipal, com o 
objetivo de colaborar na manutenção da Ordem Pública Municipal. Art. 2º. O 
Interessado a integrar a Guarda Civil Municipal deverá satisfazer os seguintes 
requisitos básicos: I - Idade mínima de 18 (dezoito) anos; II - Nacionalidade 
Brasileira; III - Nível médio completo de escolaridade; IV - Quitação com as 
obrigações militares e eleitorais; V - Idoneidade moral comprovada por 
investigação social e certidões expedidas perante o poder judiciário estadual e 
federal. § 1º O provimento dos cargos da Guarda Civil Municipal, será feito 
mediante concurso público de provas ou provas e títulos e curso de formação, 
conforme dispuser a legislação vigente e o respectivo edital. Capitulo Dos 
PrincípiosArt. 3º. São princípios mínimos de atuação da Guarda Civil Municipal 
de Olho d’Águas das Cunhãs -MA: I – Proteção dos direito fundamentais da 
pessoa humana, no exercício da cidadania e das liberdades públicas; II – 
Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III – 
Patrulhamento preventivo; IV – Compromisso com a evolução social da 
comunidade; e V – Uso progressivo da força, quando for excepcionalmente o 
caso. Capitulo IIDa SedeArt. 4º. A Guarda Civil Municipal, terá sede no 
Município de Olho d’Água das Cunhãs, Estado do Maranhão, identificada com 
brasão e nome da corporação. § Único – Cabe ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, fornecer material e meios necessários, como transporte, 
fardamento e assessórios, aparelhos de comunicação e informática, 
identidade funcional, e tudo para o bom desempenho das funções da Guarda 
Civil Municipal. Capitulo IIIDa Estrutura, Composição e EfetivoArt. 5º. A 
estrutura hierárquica e funcional da Guarda Civil Municipal, é composta por: 
Comandante; e Guardas Municipais. Art. 6º. O cargo de Comandante da 
Guarda Civil Municipal e os guardas municipais, terão no fardamento as suas 
identificações com o símbolo C.G.M (Comandante da Guarda Municipal), e 
com o símbolo GM (Guarda Municipal). Art. 7º. O Cargo de Comandante da 
Guarda Civil Municipal, é de confiança, de livre nomeação e exoneração do 
Prefeito Municipal, podendo no primeiro ano da criação, ser exercido por 
pessoa estranha ao quadro e após tal período o comandante será escolhido 
entre os integrantes da Guarda Municipal, indicados em listra tríplice. Art. 8º. 
A Guarda Civil Municipal, obedecerá ao Regimento Interno da corporação e ao 
Regime Jurídico em vigor para os servidores públicos municipais. Art. 9º. A 
Guarda Civil Municipal, poderá receber instruções e orientações das policias 
estaduais ou federais ou firmar convênio de assistência técnica com qualquer 
órgão de administração pública ou privada para aprimoramento de seus 
serviços e do desempenho de seus integrantes. Art. 10º. A Guarda Civil 
Municipal, quando no exercício das suas funções, terá ingresso em casa de 
diversões, espetáculos ou qualquer concentração social. Art. 11º. Os 
ocupantes do cargo de Guarda Civil Municipal, poderão portar armas de fogo 
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e armas não letais nos limites do Município de Olho D’água das Cunhas, 
quando em serviço e no exercício das atribuições inerentes ao seu cargo. § 
Único – A disponibilidade e controle das armas de fogo, compete 
exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal Capitulo IVDas 
Atividades Art. 12º. A Guarda Civil Municipal, funcionará ininterruptamente 
de 2ª a 6ª feira, nos sábados, domingos e feriados, e desempenhará função 
eminentemente preventiva, zelando pelo respeito à Constituição Federal, às 
Leis e a proteção do patrimônio público Municipal. § Único. Os cargos que 
compõem a Guarda Civil Municipal, possuem carga horaria de 40 horas 
semanais, nos fins de semana, feriados e nas noites comuns, funcionarão até 
as 22:00 horas, em regime do plantão, com escala de 4x4x4 por plantão, 
previamente determinado pelo Comando da Guarda e nas noites de festas, 
funcionarão até 02:00 horas da manhã. Art. 13º. Quanto ao desempenho das 
atividades da Guarda Civil Municipal, deverão ser observados os seguintes: a) 
Em nenhuma hipótese a Guarda Civil Municipal, será empregada em serviços 
de natureza pessoal ou particular; b) Quando o comandante ou os guardas 
municipais, no exercício de suas funções, vierem a se envolver em quaisquer 
ocorrências, serão assistidos judicial e extrajudicialmente, por advogados do 
Município; c) Não se aplica o inciso anterior nos casos de infrações 
disciplinares. Capitulo VDas AtribuiçõesArt. 14º São atribuições da Guarda 
Civil Municipal de Olho D’água das Cunhãs: 1 – Exercer a vigilância interna e 
externa sobre os próprios municipais, tais como sedeAdministrativa, praças, 
unidades escolas, unidades de saúde, casa dos conselhos, bibliotecas, 
cemitérios, mercados, feiras de interesse do Município, controlar e 
acompanhar a entrada e saída de pessoas em prédios públicos, no sentido de: 
a) Protegê-los dos crimes contra o patrimônio; b)Visar a proteção e guarda 
dos documentos e equipamentos pertencentes ao Município; c) Apoio nos 
eventos públicos de grande contingente populacional; Prevenir sinistros, atos 
de vandalismo e danos ao patrimônio. II – Zelar pelos bens, equipamentos e 
prédios públicos do Município; III – Proteger e fiscalizar a utilização adequada 
dos bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do 
Município, com a finalidade de prevenir e inibir, infrações penais ou 
administrativas e atos delituosos; IV – Atuar preventivamente no Município, 
para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e 
instalações municipais; V – Atuar no patrulhamento escolar, com ações 
preventivas, participando de ações educativas com o corpo discente e docente 
das unidades de ensino no Município; VI – Orientar, controlar e fiscalizar o 
trânsito, nas vias e logradouros municipais, nos termos do Código Nacional de 
Trânsito Brasileiro; VII – Realizar a aplicação de infrações de trânsito, como 
taxas e multas, conforme o Código Nacional de Trânsito Brasileiro em vigor, de 
forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito 
estadual e municipal; VIII – Promover a segurança das autoridades municipais, 
quando solicitada; IX – Assessorar a Prefeitura Municipal de Olho D’água das 
Cunhas, na condução política, relacionada a área de vigilância preventiva, no 
âmbito do Município; X – Colaborar, de forma integrada com os órgãos de 
segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; XI – 
Colaborar com a pacificação de conflitos entre pessoas, que por ventura 
presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das 
pessoas; XII – Encaminhar à autoridade policial, diante de flagrante delito, o 
autor de infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre 
que necessário; XIII – Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, 
arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas 
educativas e preventivas;XIV – Garantir o atendimento de ocorrências 
emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente, quando deparar-se com 
elas;XV – Estabelecer parcerias com órgãos estadual e da União, ou de 
Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios, com 
vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas; XVI – Desenvolver 
ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com 
os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das 
esferas estadual e federal; XVII– Auxiliar na segurança de eventos promovidos 
pelo Município; XVIII– interagir com a sociedade civil para discussão de 
soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de 

segurança das comunidades; e XIX – cooperar com os demais órgãos de defesa 
civil em suas atividades, e na ausência da defesa civil, atuar de forma 
emergencial sempre que se fizer necessário. Capitulo VIDa Disciplina, da 
Conduta e da ÉticaArt. 15º -  Além dos deveres previstos no Estatuto do 
Servidor Público Municipal, de Olho D’água das Cunhas, os servidores 
pertencentes aos quadros da Guarda Civil Municipal deverão observar 
também os seguintes preceitos: Servir à sociedade como obrigação 
fundamental; II Proteger pessoas e bens; III Preservar a ordem, repelindo a 
violência; IV Respeitar os direitos e garantias individuais; V Jamais 
revelartibieza ante o perigo e o abuso; VI Exercer suas atribuições com zelo, 
probidade, discrição e moderação; VII Evitar que sentimentos ou 
animosidades pessoais possam influir em sua conduta e suas 
decisões;Apresentar-se sempre asseado e uniformizado ao trabalho, zelando 
por sua imagem pessoal e da corporação;I Cultuar o aprimoramento técnico 
profissional; II Respeitar a dignidade da pessoa humana; III Obedecer às 
ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; Não abandonar o 
posto em que deva ser substituído, sem a chegada do substituto ou 
autorização do inspetor ou superior hierárquico; I Respeitar e fazer respeitar a 
hierarquia da Guarda Civil Municipal;  II Elaborar boletim de ocorrência, 
quando couber, no seu turno de trabalho. Art. 16º -  Além das proibições 
estabelecidas no Estatuto dos Servidores Público Municipal de Olho D’água 
das Cunhas, aos servidores pertencentes aos quadros da Guarda Civil 
Municipal, são vedadas as seguintes condutas, consideradas transgressões 
disciplinares: I Referir-se publicamente de modo depreciativo a seus 
superiores hierárquicos, ou criticar autoridades em informação, pareceres, 
despachos, decisões e atos da Administração Pública Municipal, podendo, em 
trabalho assinado, manifestar aos superiores seu pensamento sob ponto de 
vista doutrinário ou de organização de serviço, com o fito de colaboração e 
cooperação;II Promover manifestações de apreço ou desapreço e fazer 
circular ou subscrever listas no recinto da repartição; III Valer-se do cargo para 
lograr proveito pessoal; IV Coagir ou aliciar subordinados com objetivos de 
natureza político partidária; V Praticar atos de sabotagem contra o regime ou 
os serviços públicos; VI Falta de assiduidade ou impontualidade habituais; VII 
Divulgar notícias sobre serviços ou tarefas em desenvolvimento ou realizadas 
pela repartição, ou contribuir para que sejam divulgadas ou, ainda, conceder 
entrevista sobre as mesmas sem autorização da autoridade competente; 
VIIIIngerir bebidas alcoólicas ou substâncias químicas quando em serviço; 
IXAfastar-se do local onde exerce suas atividades, sem autorização; X Agir com 
desídia, displicência, deslealdade ou negligência; XI Maltratar detido sob sua 
guarda ou usar de violência desnecessária no exercício da função; XII Indispor 
funcionários contra seus superiores hierárquicos ou provocar, velada ou 
ostensivamente, animosidade entre servidores; XIII Insubordinar-se ou 
desrespeitar superior hierárquico; XIVReceber propina, comissão ou vantagem 
indevida; XVI Esquivar-se, na ausência de autoridade competente, de atender 
a ocorrências passíveis de intervenção que presencie ou de que tenha 
conhecimento imediato, mesmo fora da escala de serviço; XVII Violar os 
preceitos éticos previstos nesta Lei.Art. 17º - Em caso de transgressão 
disciplinar, os servidores da Guarda Civil Municipal são passíveis de sofrer as 
seguintes sanções administrativas, após processo administrativo disciplinar 
que observará o direito ao contraditório e à ampla defesa:I- Advertência; II- 
Repreensão; III- Multa; IV- Suspensão disciplinar; V- Destituição de cargo; VI – 
Demissão. Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a 
pena de suspensão disciplinar poderá ser convertida em multa na base de 50% 
(cinquenta por cento) por dia da remuneração, durante 30 dias, ficando o 
servidor obrigado a permanecer em serviço.Capítulo VIIDas Disposições 
FinaisArt. 18º A Guarda Civil Municipal, deverá atuar em sintonia com os 
organismos policiais do Estado dentro de suas atribuições específicas. Art. 19º   
A Guarda Civil Municipal, colaborará, quando solicitada, com as tarefas 
atribuídas a defesa civil na ocorrência de calamidade pública e grandes 
sinistros. Art. 20º A Guarda Civil Municipal de Olho d’Água das Cunhãs – MA, 
será dividida em tantos agrupamentos quantos se fizerem necessários ao 
desempenho de suas tarefas. Art. 21º O pessoal admitido, será devidamente 
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treinado, podendo para tanto, ser firmado convênios com organismos policiais 
do Estado do Maranhão ou com outras entidades públicas e particular.Art. 22º 
A regulamentação desta Lei, dispondo sobre a distribuição e coordenação de 
suas atribuições específicas das unidades que a constituem, bem como as 
normas próprias aplicáveis a seu pessoal, será expedido, mediante Decreto, do 
Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal. Art. 23º Fica autorizada a realização de 
Concurso Público de Provas e Títulos, na forma da legislação vigente 
constitucional, para a contratação dos Servidores Guardas Civis Municipais e a 
inclusão da GCMA na Gerência de Segurança da Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos.Art. 24º Os equipamentos necessários a 
execução dos serviços da Guarda Civil Municipal, como veículos, móveis e 
demais materiais administrativos, serão utilizados dos bens, materiais e 
produtos existentes na Secretaria de Administração e Recursos Humanos e na 
sua falta, fica autorizada sua aquisição.Art.25º O Poder Executivo Municipal, 
elaborará manual contendo informações sobre o funcionamento da Guarda 
Civil Municipal e fará distribuir a população. Art. 26º As despesas decorrentes 
com a execução da presente Lei correrão por conta das dotações próprias 
consignadas ao orçamento vigente e suplementadas, se necessário. Art. 27º 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogados as disposições em 
contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Olho d Água das Cunhãs, Estado 
do Maranhão em 23 de Dezembro de 2019. Rodrigo Araújo de 
OliveiraPrefeito Municipal 
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