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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS

DECRETO Nº 076, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

DECRETO nº 076, de 27 de janeiro de 2023.
 
“Dispõe sobre atualização monetária para o exercício de 2023 e dá outras providências”.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em vista o disposto no
inciso VI e X, do art. 73, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:
 
Art. 1º. Fica determinado, para o exercício de 2023, a atualização monetária no índice de correção de 1,06% (um inteiro e seis décimos por cento)
dos valores vinculados aos tributos municipais, sendo este o número oficial do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulado
no período do primeiro exercício de vigência da Lei Complementar n.º 008/2021, ao presente exercício anual.
 
Parágrafo único. Fica instituído o valor de R$ 1,06 (um real e seis centavos) a partir de 1º de janeiro de 2023, conforme o determina o Código
Tributário Municipal.
 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
 
Registre-se, Cumpra-se e Publique-se, inclusive no Diário Oficial Eletrônico do Município.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Olho d’Água das Cunhãs – MA, 27 de janeiro de 2023.
 
GLAUBER CARDOSO AZEVEDO
Prefeito Municipal
 
WESLY ALVES DE SÁ
Secretário Municipal de Administração e Gestão
 
ALISSON FERNANDO NOGUEIRA DE MORAES
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento
 
LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
Procurador-Geral do Município

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: f277993cde400205632b3ac8436c5889

DECRETO Nº 077, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

DECRETO nº 077, de 27 de janeiro de 2023.
 
“Regulamenta  o  art.  517,  da  Lei  Complementar  nº  008/2021,  estipulando  regras,  condições  e  datas  de  vencimentos  para
pagamento da Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de Funcionamento, para o exercício de 2023 e dá outras
providências”.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em vista o disposto no
inciso VI e X, do art. 73, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:
 
Art. 1º. Nenhuma pessoa física ou jurídica que opere no ramo da produção, industrialização, comercialização ou prestação de serviços, poderá,
sem prévia licença desta Prefeitura, exercer suas atividades neste Município, sejam elas permanentes, intermitentes ou por período determinado.
 
Art. 2º. As taxas de licença independem de lançamento e serão pagas por antecipação até 31/03/2023.
 
§1º. A taxa será lançada com base nos dados fornecidos pelo contribuinte, constatados no local e/ou existentes no cadastro.
 
§2º. A taxa será lançada a cada licença requerida e concedida ou na constatação de funcionamento de atividade a ela sujeita.
 
Art. 3º. A obrigação da prévia licença independe de estabelecimento fixo e é exigida ainda quando a atividade for prestada em recinto ocupado
por outro estabelecimento ou no interior de residência.
 
Art. 4º.  A taxa será devida e emitido o respectivo Alvará de Licença, por ocasião do licenciamento inicial,  pela verificação fiscal do exercício de
atividade  em cada  período  anual  subsequente  e  toda  vez  que  se  verificar  mudanças  no  ramo de  atividade,  transferência  de  local  ou  quaisquer
outras alterações, mesmo quando ocorrerem dentro de um mesmo exercício, sendo, neste caso, a taxa cobrada proporcionalmente aos meses
restantes do exercício, na base de duodécimos.
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Art.  5º.  As  atividades múltiplas  num mesmo estabelecimento,  sem delimitação de espaço,  por  mais  de um contribuinte,  são sujeitas  ao
licenciamento e à taxa, isoladamente, nos termos do art. 3º.
 
Art. 6º. A taxa é representada pela soma de duas atividades administrativas indivisíveis quanto à sua cobrança:
 
a) Uma, no início da atividade, pelas diligências para verificar as condições para localização do estabelecimento face às normas urbanísticas e de
polícia administrativa;
 
b) Outra, enquanto perdurar o exercício da atividade no estabelecimento, para efeito de fiscalização das normas de que trata a alínea anterior e das
posturas e regulamentos municipais.
 
Art. 7º. No caso de atividades intermitentes ou período determinado a taxa poderá ser calculada proporcionalmente aos meses de sua validade,
quando devidamente comprovado, em processo administrativo.
 
Art.  8º. As licenças de que trata este Decreto terão validade no exercício em que forem concedidas.
 
Art. 9º. A taxa será recolhida, através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, pela rede bancária ou Agente de Arrecadação devidamente
autorizado pela Prefeitura.
 
Art. 10º. São isentos do pagamento da taxa de licença:
 
I – Em relação à licença para localização e funcionamento, os estabelecimentos:
 
a) pertencentes aos órgãos da União, Estados e Municípios, quando destinados ao uso destes;
 
b) utilizados como templos religiosos de qualquer culto;
 
c) destinados ao desenvolvimento de atividades econômicas por Microempreendedor Individual – MEI, optante pelo Simples Nacional, na forma da
Lei Complementar Federal nº 123/2006 e Lei Complementar Federal nº 147, de agosto de 2014, durante o primeiro ano de suas atividades.
 
II  – Para o exercício de comércio eventual ou ambulante e de ocupação de terrenos, vias e logradouros públicos, desde que regularmente
autorizados para tanto:
 
a) os cegos, mutilados, excepcionais e inválidos que exerçam pequeno comércio;
 
b) os vendedores ambulantes de livros, jornais e revistas;
 
c) os engraxates ambulantes;
 
d) o vendedor de artigos de artesanato doméstico e arte popular de sua própria fabricação, sem auxílio de empregados;
 
e) os vendedores eventuais e ambulantes localizados em estabelecimentos municipais especialmente reservados para suas atividades.
 
III – Para execução de obras:
 
a) a limpeza ou pintura externa e interna de prédios, muros ou grades;
 
b) a construção de passeio/calçada quando do tipo aprovado pelo órgão competente;
 
c) a construção de barracões destinados à guarda de materiais para obra já devidamente licenciada;
 
d) a construção de muro de arrimo ou de muralha de sustentação, quando no alinhamento da via pública.
 
IV – De veiculação de publicidade:
 
a)  utilizados exclusivamente para a veiculação de propaganda e publicidade da União,  dos estados,  dos municípios e de entidades filantrópicas,
sem fins lucrativos, consideradas de utilidade pública por Lei Municipal;
 
b) utilizados exclusivamente como indicativos de vias e logradouros públicos e os que contenham os caracteres numerais destinados a identificar as
edificações;
 
c) utilizados exclusivamente à sinalização de trânsito de veículos e de pedestres;
 
d) fixados ou afixados nas fachadas e antessalas das casas de diversões públicas, com a finalidade de divulgar peças e atrações musicais e teatrais
ou filmes;
 
e) exigidos pela legislação específica e afixados nos canteiros de obras públicas e da construção civil;
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f) indicativos de nomes de edifícios ou prédios, sejam residenciais ou comerciais;
 
g) nome, símbolos, entalhes, relevos ou logotipos, incorporados a fachadas onde a atividade é exercida, por meio de aberturas gravadas nas
paredes integrantes de projeto aprovado das edificações;
 
h) de mobiliário urbano devidamente autorizado pelo Poder Público Municipal, que veicule anúncios ou informações de utilidade ou interesse
público municipal.
 
§1º. A isenção da taxa não dispensa o prévio requerimento para a concessão de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos.
 
§2º. A isenção de que trata o artigo anterior não é extensiva às taxas de expediente e serviços diversos, devidas para o licenciamento e não exclui
a obrigação acessória prevista neste Código, bem como da inscrição e renovação de dados ao cadastro respectivo.
 
Art. 11º. O contribuinte ou responsável que deixar de efetuar o pagamento da taxa, conforme prazo previsto no caput do art. 2º, ficará sujeito aos
seguintes acréscimos legais, na forma da legislação tributária municipal:
 
I – Atualização monetária;
 
II – Multa por infração;
 
III – Multa de mora;
 
IV – Juros de mora.
 
Art. 12º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
 
Registre-se, Cumpra-se e Publique-se, inclusive no Diário Oficial Eletrônico do Município.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Olho d’Água das Cunhãs – MA, 27 de janeiro de 2023.
 
GLAUBER CARDOSO AZEVEDO
Prefeito Municipal
 
WESLY ALVES DE SÁ
Secretário Municipal de Administração e Gestão
 
ALISSON FERNANDO NOGUEIRA DE MORAES
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento
 
LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
Procurador-Geral do Município

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 4aaaa10b6b5dd6f8893663a5a223cf84

DECRETO Nº 078, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

DECRETO nº 078, de 27 de janeiro de 2023.
 
“Regulamenta  o  art.  355,  da  Lei  Complementar  nº  008/2021,  estipulando  regras,  condições  e  datas  de  vencimentos  para
pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, para o exercício de 2023 e dá outras providências”.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em vista o disposto no
inciso VI e X, do art. 73, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:
 
Art. 1º. O IPTU, do exercício de 2023, poderá ser lançado, conforme o caso, da seguinte forma:
 
I – Em quota única;
 
II – Parcelado em até 05 (cinco) vezes, em valores iguais e consecutivos.
 
III – Em até 12 parcelas com juros de 1% (um por cento) ao mês.
 
Art. 2º.  Para fins de regulamentação do art.  355, da Lei  Complementar nº 008/2021, os prazos para pagamento do IPTU, do exercício de 2023,
serão:
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I – No dia 30 (trinta) de março de 2023, para quota única, com redução de 30% (trinta por cento) ou 1ª (primeira) parcela;
 
II – No quinto dia útil dos meses subsequentes, para as demais parcelas.
 
Art. 3º. São isentos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, o proprietário de um só imóvel, que nele resida, cujo valor
venal seja igual ou inferior a R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais); a viúva de servidor público municipal ou filho (a) menor; o portador (a) de
necessidades especiais, desde que preencham os seguintes requisitos:
 
I – Seja proprietário de um único imóvel;
 
II – Possua rendimento familiar não superior a três salários-mínimos mensais;
 
III – Resida no imóvel;
 
IV – Que o imóvel não esteja locado, cedido a qualquer título oneroso no todo ou em parte;
 
V – Mantenha o imóvel com calçada, sempre roçado, limpo e preservado, sob pena de, não o fazendo, perder o direito à isenção.
 
Parágrafo único. A concessão da isenção de que trata o artigo 354, da Lei Complementar nº 008/2021, deve ser fundamentada através de processo
administrativo específico.
 
Art. 4º. A condição de proprietário de apenas um único imóvel, a que se referem o artigo anterior, será verificada por meio de pesquisa junto ao
cadastro imobiliário municipal.
 
Art. 5º. Em caso de existência de homônimos na pesquisa citada no artigo anterior, o contribuinte deverá apresentar:
 
I – Declaração por escrito atestando, sob as penas da Lei, que é possuidor de um único imóvel, de uso residencial, constando duas testemunhas
com CPF e RG, na forma do Anexo I; e
 
II – Certidão de busca nos cartórios de registro de imóveis deste Município de que não existem outros imóveis em seu nome e CPF.
 
Art. 6º. Sempre que entender necessária, a autoridade fazendária poderá determinar a realização de vistoria “in loco” no imóvel declarado pelo
contribuinte, conforme o artigo anterior, para atestar a propriedade e a sua destinação.
 
Art. 7º. A concessão das isenções de que trata o art. 3º, tem caráter pessoal, não gera direito adquirido e será anulada no caso de restar
evidenciado que o contribuinte beneficiado não preenche os requisitos legalmente exigidos.
 
Art. 8º. Para fins do disposto no inciso II, do art. 3º, deste Decreto, o contribuinte deverá apresentar comprovantes de renda de todos os membros
do núcleo familiar que residem no imóvel ou, na falta destes, atestado de rendimento ou declaração de inatividade.
 
Parágrafo único. O processo que tiver por objeto o pedido de isenção previsto no inciso II, do art. 3º, deste Decreto, será remetido para a Secretaria
Municipal de Assistência Social para que seja reconhecida a condição da renda familiar por meio de laudo de assistente social que compõe o quadro
de pessoal do Município.
 
Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
 
Registre-se, Cumpra-se e Publique-se, inclusive no Diário Oficial Eletrônico do Município.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Olho d’Água das Cunhãs – MA, 27 de janeiro de 2023.
 
GLAUBER CARDOSO AZEVEDO
Prefeito Municipal
 
WESLY ALVES DE SÁ
Secretário Municipal de Administração e Gestão
 
ALISSON FERNANDO NOGUEIRA DE MORAES
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento
 
LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
Procurador-Geral do Município

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: b99a5c97f5391551c958e20023578b1b

EXTRATO DE 1º ADITIVO DE CONTRATO Nº 138/2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS – MA.
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EXTRATO DE 1º  ADITIVO DE  CONTRATO Nº  138/2022  SEMAD
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004697/2022 Prefeitura Municipal de
Olho d’Água das Cunhãs – MA e a Pessoa Jurídica R R CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.395.883/0001-50.
OBJETO: prestação de serviços em manutenção de estradas vicinais
para suprir a demanda da Administração Municipal de Olho d’Água das
Cunhãs – MA. OBJETO DO ADITIVO: prorrogação da vigência do contrato
por  mais  74 (setenta e quatro)  dias,  fundamentação legal:  art.  57,
inciso II, da Lei nº 8.666/93, ficando de 30/12/2022 a 15/03/2023. DATA
DA ASSINATURA: 17 de outubro de 2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão:  0205  –  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura  e  Urbanismo;
Unidade: 26.782.0003.1.004 – construção, ampliação, e recuperação de
estradas pontes e bueiros da malha viária; 3.90.39.00 – outros serviços
de  terceiros  pessoa  jurídica.  BASE  LEGAL:  Lei  nº  8.666/93.
ARQUIVAMENTO: Pasta Aditivos 2023 FORO: Fica eleito o Foro de Olho
d’Água das Cunhãs – MA. 30/12/2022.  WESLY ALVES DE SÁ, Secretário
Municipal de Administração e Gestão.

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 538209e9edf42c6dd675fed24a758706

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº
138/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS – MA.
 
PRIMEIRO  TERMO  DE  APOSTILAMENTO  DO  CONTRATO  Nº
138/2022,  DO PROCESSO ADM 004697/2022  –  ADESÃO À  ATA DE
REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº  023/2021  –  CONCORRENCIA  PÚBLICA  Nº

001/2021 – SRP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DE
ESTRADAS  VICINAIS  QUE  ENTRE  SI  FAZEM,  DE  UM  LADO,  COMO
CONTRATANTE,  A  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO  E
GESTÃO, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS
CUNHÃS – MA E,  DO OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA R R
CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO  EIRELI  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
09.395.883/0001-50.  NA  FORMA  ABAIXO.  CLÁUSULA  PRIMEIRA  –
INSTRUMENTO VINCULANTE: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 023/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 – SRP. CLÁUSULA
SEGUNDA  –  OBJETO:  prestação  de  serviços  de  melhoramento  de
estradas vicinais para suprir a demanda da Administração Municipal de
O lho  d ’Água  das  Cunhãs  –  MA.  CLÁUSULA  TERCE IRA  –
FUNDAMENTAÇÃO:  Com base no art. 65 §8º da Lei Federal nº 8.666/93,
realiza-se o  presente Apostilamento,  cujo  objetivo é  a  alteração do
Disposto na Cláusula 4ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, prevista no
instrumento  inicial,  acrescentando  nova  dotação  orçamentária,
conforme  o  orçamento  fiscal  vigente.  02  05.  –  SEC.  MUN.  DE
INFRAESTRUTURA  E  URBANISMO;  UNIDADE:  26.782.0003.1.004  –
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS PONTES E
BUEIROS  DA  MALHA  VIÁRIA  MUNICIPAL;  3.3.90.39.00  –  OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. CLÁUSULA QUARTA – DA
RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas constantes no contrato 138/2022,
permanecem  inalterados.  O  disposto  no  presente  Termo  de
Apostilamento,  passa  a  fazer  parte  integrante  do  Contrato  acima
mencionado.  WESLY  ALVES  DE  SÁ,  Secretário  Municipal  de
Administração e Gestão. Olho d’ Água das Cunhas – MA, 20/01/2023.

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: b4febdc69f5337bb92d805a9811b4a7a
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GLAUBER CARDOSO AZEVEDO

Prefeito

www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br

Prefeitura Municipal de Olho D'Água Das Cunhãs

RUA JOÃO PESSOA, 56 , CEP: 65706000

CENTRO - Olho d'Água das Cunhãs / MA

Contato: 98981810609

www.diariooficial.olhodaguadascunhas.ma.gov.br

Instituído pela Lei Municipal Nº 835, de 09 de Fevereiro de 2017
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