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Edição 1/2021 Diário Oficial de Lago Verde - MA, 07/01/2021

EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Lago Verde -
MA. , exclusivamente na forma eletrônica, é
uma publicação da Administração Direta deste
Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Lago
Verde poderão ser consultadas através da
internet, por meio do seguinte endereço:
https://www.lagoverde.ma.gov.br/diario
Para pesquisa por qualquer termo e utilização
de filtros, acesse
https://www.lagoverde.ma.gov.br/diario. As
consultas, pesquisas e download são de acesso
gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Lago Verde - MA
CNPJ: 06.021.174/0001-17, Prefeito Alex Cruz
Almeida
Endereço: Av. Pres. Kennedy, Nº 1002, Centro,
Telefone: (99) 3621 0533 e-mail:
ti@lagoverde.ma.gov.br
Site: https://www.lagoverde.ma.gov.br

Governo

DECRETO Nº 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

Regulamenta  os  atos  de  ordenação  de  despesas,
designa os ordenadores de despesas, suas atribuições
e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, no uso
de  suas  atribuições  legais  conferidas  pela  Lei
Orgânica do Município, e considerando o disposto no
§  2°  do art.  2°  da  Instrução Normativa  009/2005-
TCE/MA.
DECRETA:
Art.  1º.  Fica  atribuída  ao  Secretário  Municipal  de
Administração e Recursos Humanos a competência
para prática dos atos de ordenação de despesas e a
ordem de pagamento de que tratam os artigos 62 e
64  da  Lei  Federal  nº  4.320/64,  no  âmbito  da
Prefeitura  Municipal  de  Lago  Verde,  inclusive  dos

fundos  municipais,  relativamente  à  aplicação  dos
recursos financeiros oriundos de arrecadação própria
e  transferências  constitucionais  obrigatórias  e
transferências  voluntárias.  
Art. 2º. O Secretário Municipal de Administração e
Recursos Humanos será competente para os atos de
ordenação  das  despesas  de  todas  as  unidades
administrativas  que  compõem  a  Administração
Municipal  e  Recursos  Humanos.  
Art.  3º.  Dentro  da  implantação  do  modelo
descentralizado  de  gestão  administrativa,  são
considerados  atos  de  ordenação  de  despesas:
I - Emissão de notas de empenho à conta do Fundo
Nacional de Educação Básica (FUNDEB), do Fundo
Municipal de Saúde (FMS), do Fundo Municipal de
Assistência Social (FMASS); 
II - Emissão de notas de empenho, emissão de ordem
bancária  ou  outro  documento  autorizativo  de
pagamento  de  despesa,  emissão  de  outros
documentos  que  gerem  receita  e  despesa  para  o
Município; 
III -  Abertura e movimentação de contas bancárias
que envolvam recursos financeiros municipais; 
IV  -  Reconhecimento  de  dívidas  e  liquidação  de
despesas; 
V - Concessão de adiantamento.
§  1º.  A  validade  das  notas  de  empenho a  que  se
referem os incisos I, II, do caput deste artigo, fica
condicionada à assinatura do Secretário Municipal de
Administração e Recursos Humanos.
§ 2º. A validade dos atos a que se referem os incisos
III e IV deste artigo fica condicionada às assinaturas
conjuntas  e  solidárias  do  Secretário  Municipal  de
Administração e Recursos Humanos e Tesoureira, no
caso  de  contas  bancárias  vinculadas  à  Prefeitura
Municipal; e dos Secretários de Educação, Saúde e
Assistência  Social,  relativamente  aos  respectivos
fundos  específicos.  
§ 3º. As notas de empenho à conta de recursos da
fonte Tesouro Municipal serão assinadas conjunta e
solidariamente  pelo  Secretário  Municipal  de
Administração  e  Recursos  Humanos  e  pela
Tesoureira.
§  4º.  As  ordens  bancárias  ou  outros  documentos
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autorizativos de pagamento de despesa somente têm
validade mediante assinaturas conjuntas e solidárias
do Secretário Municipal de Administração e Recursos
Humanos,  designada  a  ordenação  de  despesas
disposta no artigo 1º, e da Tesoureira, no caso de
contas bancárias vinculadas à Prefeitura Municipal, e
dos  Secretários  de  Educação,  Saúde  e  Assistência
Social,  relativamente  aos  respectivos  fundos
específicos.
Art.  4º.  O  Secretário  Municipal  Administração  e
Recursos  Humanos,  detentor  da  ordenação  de
despesa, será responsável pela autorização de todas
as compras de materiais, bens e serviços relacionadas
à Administração Municipal. 
§  1º.  O  Secretário  Municipal  de  Administração  e
Recursos  Humanos  assinará  juntamente  com  a
Tesoureira a movimentação financeira e bancária das
contas vinculadas à Administração Municipal.
§ 2º. Em relação aos fundos especiais vinculados à
Saúde, Educação e Assistência Social,  o Secretário
Municipal  de  Administração  e  Recursos  Humanos
assinará juntamente com os respectivos Secretários a
movimentação  financeira  e  bancária  das  contas
vinculadas aos referidos fundos. 
§  3º.  Em  período  de  férias  ou  afastamentos  do
Secretário  Municipal  de  Administração  e  Recursos
Humanos,  a  movimentação  financeira  ficará  sob  a
responsabilidade do interino do cargo, nomeado pelo
Chefe do Poder Executivo
Art. 5º. Os contratos, convênios, acordos, ajustes e
instrumentos  similares  que  gerem despesa  para  o
Município somente serão assinados, na forma deste
Decreto,  mediante  a  satisfação  simultânea  dos
seguintes  requisitos:  
I - Conclusão e divulgação do resultado do respectivo
procedimento licitatório, quando for o caso; 
II -  Empenho prévio do valor total ou estimado da
despesa a ser liquidada no exercício;
III  -  Minuta  do  respectivo  termo  previamente
aprovada  pela  Procuradoria  Geral  do  Município;  
IV  -  Indicação,  no  respectivo  termo,  da  dotação
orçamentária e do número da nota de empenho; 
V - Indicação, no preâmbulo do respectivo termo, do
número do processo administrativo. 
Art. 6°. É vedado ao ordenador de despesas autorizar
a execução de despesa sem expressa comprovação de
suficiente disponibilidade de recursos orçamentários
para atender o pagamento requisitado. 
Art. 7º. O Controlador Geral do Município exercerá o
controle  dos  atos  praticados pelos  ordenadores  de
despesa, visando ao fiel cumprimento deste Decreto.
Parágrafo único.  Obriga-se o Controlador Geral  do
Município  a  comunicar  ao  Prefeito  Municipal  a
ocorrência  de  eventual  descumprimento  de  norma

estabelecida  neste  Decreto,  da  qual  t iver
conhecimento,  sob  pena  de  responsabilidade
solidária.  
Art.  8º.  Ordenadores  de  despesa  respondem
administrativa,  civil  e  penalmente  pelos  atos  que
praticarem. 
Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação,  revogando-se  as  disposições  em
contrário.
PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Lago Verde – MA, 04 de janeiro de 2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Pelo presente EDITAL DE PUBLICAÇÃO, o Prefeito
Municipal de  Lago Verde, Estado do Maranhão, Sr.
Alex  Cruz  Almeida,  no  uso  de  suas  atribuições
previstas na Constituição Federal e na Constituição
do  Estado  do  Maranhão,  recepcionadas  pela  Lei
Orgânica  do  Município,  faz  saber  a  todos  os
habitantes de Lago Verde, às autoridades federais,
estaduais e municipais, e a quem possa interessar, o
Decreto  nº  001/2021,  e  que  neste  ato   público  o
presente Decreto, para que, doravante, passe a viger
em seus legais efeitos. E para que, no amanhã, não se
alegue ignorância, faço público o presente Edital que
será afixado em local de costume e de fácil acesso ao
público. Dou o Decreto nº 001/2021, de 04 de janeiro
de 2021 por publicado.
Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Lago  Verde,
Estado do Maranhão, ao quarto dia do mês de janeiro
de dois mil e vinte e um.
REGISTRA-SE. CUMPRA-SE.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal

Código identificador:
c83d4328747dc0ec10159a5af7405535bedd8c49e4f8f39d9f886bcf821c6946c08
652e5c363efd29eae4955b92b46a0ed7ba661fd59a00c3c9610e3f2ca54c4

DECRETO nº 002/2021.

Dispõe  sobre  a  convocação  de  servidores  públicos
municipais  para  recadastramento  e  dá  outras
providências.
O Prefeito Municipal de LAGO VERDE – MA, no uso
de suas atribuições legais e em conformidade com a
Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO  que  o  imediatismo  desse
recadastramento  é  de  suma  importância  para  a
administração, sobre o conhecimento da realidade do
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quadro funcional efetivo da Prefeitura Municipal de
LAGO VERDE – MA;
CONSIDERANDO  as  inúmeras  denúncias  sobre
desvio de função, portarias fraudulentas, acumulo de
cargos,  servidores inativos e ou aposentados entre
outros.
D E C R E T A:
Art.  1º  -  Fica  determinado  o  recadastramento  de
todos  os  servidores  públicos  municipais  de  LAGO
VERDE  –  MA,  ativos  e  inativos,  concursados  e
estáveis da administração direta Municipal.
Art. 2º - O período de Recadastramento será de: 11
de janeiro a 2021 à 15 de janeiro de 2021, no horário
das  08:00  ás  17:00  h,  servidores  das  seguintes
Secretarias:  Saúde;  Administração  e  Recursos
Humanos;  Agricultura,  Pesca  e  Desenvolvimento
Rural; Infraestrutura; Cultura e Turismo; Desporto e
Lazer;  Fazenda  e  Planejamento;  da  Mulher;  Meio
Ambiente; Gabinete do Prefeito e Assistência Social e
Secretaria Municipal de Educação.
§  1º  -  Não  será  admitido  o  recadastramento  por
procuração.
Art.  3º  -  Fica  determinado  que  o  local  será  no
CENTRO DE ENSINO ARTUR LINHARES, sito à Av.
Presidente Kenedy, s/n, centro, Lago Verde – MA.
Art.  4º  -  Fica  determinado  a  obrigatoriedade  da
apresentação  por  parte  dos  servidores  dos
documentos  a  seguir  identificados:
I.    Cópia e original de CPF;
II.    Cópia e original de Título de Eleitor;
III.    Cópia e original da cédula de identidade;
IV.    Cópia e original de comprovante atualizado de
residência;
V.    Cópia e original de comprovante de escolaridade;
VI.    Cópia cartão conta bancaria;
VII.     Carteira  de  trabalho,  para  os  funcionários
estáveis;
VIII.    Cópia e original ato de posse, e portaria de
nomeação;
IX.    Cópia e original da Certidão de Nascimento dos
dependentes menores até 14 anos,  para efeitos de
cálculo de salário Família;
X.    Cópia e original da Certidão de Nascimento dos
dependentes menores até 21 anos,  para efeitos de
cálculo  de  Imposto  de  Renda  (quando  houver
incidência);
XI.    Cópia e original do Cartão do PIS/PASEP;
XII.     Cópia extrato bancário do recebimento dos
proventos da prefeitura:
•    2016 – janeiro, março e dezembro;
•    2018 – janeiro, março e dezembro;
•    2020 – janeiro, março e julho.
XIII.    Declaração de não acumulo de cargo;
XIV.    Formulário de recadastramento.

§  1º.  Segue  em anexo  a  este  decreto,  modelo  de
declaração de não acumulo de cargo e formulário de
recadastro.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogada as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Lago Verde – MA, 07 de janeiro de 2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Pelo presente EDITAL DE PUBLICAÇÃO, o Prefeito
Municipal de  Lago Verde, Estado do Maranhão, Sr.
Alex  Cruz  Almeida,  no  uso  de  suas  atribuições
previstas na Constituição Federal e na Constituição
do  Estado  do  Maranhão,  recepcionadas  pela  Lei
Orgânica  do  Município,  faz  saber  a  todos  os
habitantes de Lago Verde, às autoridades federais,
estaduais e municipais, e a quem possa interessar, o
Decreto  nº  002/2021,  e  que  neste  ato   público  o
presente Decreto, para que, doravante, passe a viger
em seus legais efeitos. E para que, no amanhã, não se
alegue ignorância, faço público o presente Edital que
será afixado em local de costume e de fácil acesso ao
público. Dou o Decreto nº 002/2021, de 07 de janeiro
de 2021 por publicado.
Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Lago  Verde,
Estado do Maranhão, ao quarto dia do mês de janeiro
de dois mil e vinte e um.
REGISTRA-SE. CUMPRA-SE.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal

Código identificador:
c83d4328747dc0ec10159a5af7405535bedd8c49e4f8f39d9f886bcf821c6946c08
652e5c363efd29eae4955b92b46a0ed7ba661fd59a00c3c9610e3f2ca54c4

DECRETO nº 003/2021.

Dispõe  sobre  o  horário  de  funcionamento  e
atendimento ao público da Prefeitura Municipal de
Lago Verde – MA.
O Prefeito Municipal de Lago Verde – MA, no uso de
suas atribuições legais e em conformidade com a Lei
Orgânica do Município.
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  disciplinar  o
horár io  de  func ionamento  dos  serv iços
administrativos e o atendimento ao público.
D E C R E T A:
Art.  1º  -  Fica  determinado  que  o  horário  de
FUNCIONAMENTO da Prefeitura Municipal de Lago
Verde  –  MA  será  das  8:00  às  17:00  horas,  com
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intervalo  para  almoço  compreendido  das  12:00  às
14:00 horas.
Art.  2º  -  Fica  determinado  que  o  horário  de
ATENDIMENTO AO PÚBLICO será das 8:00 às 12:00
horas, de segunda à sexta.
Art. 3º - Fica determinado que a Secretaria Municipal
de Saúde, a Secretaria Municipal de Educação, de
Assistência  Social  e  Administração  e  Recursos
Humanos irão disciplinar o horário de trabalho de
seus servidores.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogada as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Lago Verde – MA, 07 de janeiro de 2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Pelo presente EDITAL DE PUBLICAÇÃO, o Prefeito
Municipal de  Lago Verde, Estado do Maranhão, Sr.
Alex  Cruz  Almeida,  no  uso  de  suas  atribuições
previstas na Constituição Federal e na Constituição
do  Estado  do  Maranhão,  recepcionadas  pela  Lei
Orgânica  do  Município,  faz  saber  a  todos  os
habitantes de Lago Verde, às autoridades federais,
estaduais e municipais, e a quem possa interessar, o
Decreto  nº  003/2021,  e  que  neste  ato   público  o
presente Decreto, para que, doravante, passe a viger
em seus legais efeitos. E para que, no amanhã, não se
alegue ignorância, faço público o presente Edital que
será afixado em local de costume e de fácil acesso ao
público. Dou o Decreto nº 003/2021, de 07 de janeiro
de 2021 por publicado.
Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Lago  Verde,
Estado do Maranhão, ao quinto dia do mês de janeiro
de dois mil e vinte e um.
REGISTRA-SE. CUMPRA-SE.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal

Código identificador:
c83d4328747dc0ec10159a5af7405535bedd8c49e4f8f39d9f886bcf821c6946c08
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