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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. Vereador Osmar Rodrigues
Lima, 1002
Telefone: (99) 3621 0533 e-mail:
ti@lagoverde.ma.gov.br
Site: https://www.lagoverde.ma.gov.br

Governo

LEI Nº 055 DE 20 DE MARÇO DE 2023. Cria a
denominação  Genésio  Monteiro  de  Lima  -
Mangueirão.  Criação  que  visa  homenagear  um
grande cidadão lagoverdense que muito  contribuiu
com a nossa sociedade e dá outras providências. O
Prefeito  Municipal  de  Lago  Verde,  Estado  do
Maranhão, faz saber a todos os seus habitantes que a
Câmara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  eu
sanciono  a  seguinte  Lei:  Art.  1º.  Fica  criada  a
denominação do Estádio Municipal localizado na Rua
São Domingos, centro, passando a conter a seguinte
denominação: 
I  –  Estádio Municipal  Genésio Monteiro de Lima -
MANGUEIRÃO.
Art.2º.  A  placa  indicativa  conterá  além  do  nome
indicado no inciso I do artigo anterior a expressão

“Mangueirão”. Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação. Palácio Prefeito Joaquim Pinto de
Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Lago
Verde – MA, em 20 de março de 2023. ALEX CRUZ
ALMEIDA  Prefeito Municipal
 

Código identificador:
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LEI Nº 057 DE 20 DE MARÇO DE 2023. Cria as
denominações das Praças Vereador Raimundo Luís de
Jesus  Marques  e  Maria  Borges  da  Costa  Lima.
Criação  que  visa  homenagear  grandes  cidadãos
lagoverdenses que muito contribuíram com a nossa
sociedade  e  dá  outras  providências.  O  Prefeito
Municipal de Lago Verde – MA, faz saber a todos os
seus  habitantes  que  a  Câmara  Municipal  de
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art.
1º  Fica  criada  a  denominação  da  Praça  Vereador
Raimundo  Luís  de  Jesus  Marques,  localizada  na
avenida principal, em frente à escola Eliza Coquinho,
no Povoado Santa Luzia, zona rural deste município,
a seguir nominada:
I – Praça Vereador Raimundo Luís de Jesus Marques,
com a placa indicativa contendo a expressão “Praça
Ver. Raimundo Luís”.
Art. 2º – Fica criada a denominação da Praça Maria
Borges  da  Costa  Lima,  localizada  na  avenida
principal,  em  frente  à  escola  Nonato  Araújo,  no
Povoado Santa Luzia, zona rural deste município, a
seguir nominada:
I – Praça Maria Borges da Costa Lima, com a placa
indicativa  contendo  a  expressão  “Praça  Maria
Borges”.
Art.  3º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.  Palácio  Prefeito  Joaquim  Pinto  de
Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Lago
Verde – MA, em 20 de março de 2023. ALEX CRUZ
ALMEIDA  Prefeito Municipal
 

Código identificador:
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LEI Nº 058 DE 20 DE MARÇO DE 2023. “Institui e
regulamenta a concessão de diárias no município de
Lago  Verde  e  dá  outras  providências”.  O  Prefeito
Municipal de Lago Verde – MA, Estado do Maranhão,
faz saber a todos os seus habitantes que a Câmara
Municipal  de Vereadores aprovou e eu sanciono a
seguinte  Lei:  Art.  1º.  Fica  instituído  o  sistema de
concessão de diárias, na forma desta Lei e de sua
regulamentação, para os agentes públicos do Poder
Executivo  da  Administração  Direta  e  Indireta  do
Município  de  Lago  Verde,  considerando  a
necessidade  de  uniformizar  regras  gerais  para  a
concessão  de  diárias  e  passagens  no  âmbito  da
Prefeitura Municipal de Lago Verde. Parágrafo Único.
O servidor municipal que eventualmente se deslocar
da  sede  no  desempenho  de  suas  funções,  para
participação  em eventos  ou  cursos  de  capacitação
profissional  e de outras atividades do interesse da
administração, fará jus a percepção de diárias que
serão pagas, em conformidade com esta Lei.  Art. 2º.
As diárias, serão devidas a cada 24 horas (vinte e
quatro horas), incluindo-se a data de partida e a de
retorno,  e,  destinam-se  a  indenizar  os  servidores
públicos  municipais  com  despesas  extraordinárias
com alimentação, hospedagem e locomoção urbana.
Art. 3º. Nos casos em que o deslocamento da sede
constitui  exigência  permanente  do  cargo  e/ou  da
função, o agente público não fará jus a diária. Art. 4º.
As despesas com aquisição de passagens, taxas de
embarque,  seguros,  combustíveis  ou similares,  não
estão incluídas no conceito de diárias, devendo ser
concedidas  pela  Administração  Municipal  ou
reembolsadas por meio de ajuda de custo. Art.  5º.
 Entende-se por diária o valor concedido pelos cofres
municipais  para  o  pagamento  das  despesas  com
alimentação,  hospedagem, deslocamento urbano no
local  de  destino  para  viabilizar  o  objeto  do
deslocamento da sede do domicílio onde tenha efetivo
exercício de trabalho, a serviço do Município. § 1º.
Entende-se  por  deslocamento  urbano  as  despesas
com táxi, ônibus, metrô ou outro meio de transporte
utilizado dentro dos limites do local  de destino do
evento ou do serviço. § 2º. Entende-se por interesse
da administração a participação em cursos, estágios,
congressos ou outra modalidade de aperfeiçoamento,
diretamente  relacionada  com  a  função,  além  de
viagens junto a órgãos públicos de interesses gerais
para a administração municipal ou em exercício de
suas  funções.  Art.  6º.  São  considerados  agentes
públicos as pessoas que a qualquer título exerçam
funções públicas como representantes do Município,
sendo assim classificados: 
I  –  Agentes  Políticos  -  O  Prefeito,  Vice-Prefeito,
Secretários Municipais e equivalentes; 

II – Agentes Administrativos - São todos os servidores
públicos que se vinculam ao Município ou às suas
entidades  autárquicas,  institutos  e  fundações,
mediante relação profissional, no exercício de cargos
efetivos ou em comissão com função de confiança e
nomeação  sem  concurso;  servidores  temporários
contratados  por  tempo  determinado  para  atender
necessidade  temporária  de  excepcional  interesse
público;  III  –  Agentes  Honoríficos  -  São  cidadãos
convocados,  designados  ou nomeados  para  prestar
transitoriamente  serviços  públicos  relevantes  ao
Município, como membros de conselhos de políticas
públicas  municipais,  membros  dos  Conselhos
Tutelares, representantes do Município em concursos
e eventos educativos, cívicos, culturais, desportivos,
econômicos e sociais; 
IV  –  Agentes  Delegados  -  São  os  contratados
administrativamente  para  serviços  de  assessoria  e
consultoria  especializada,  com  previsão  contratual
para  a  concessão  de  diárias  quando  a  serviço  do
contratante assim exigir; os procuradores nomeados
pelo Município para defesas em contenciosos, desde
que  esteja  previsto  em  contrato  o  pagamento  de
diárias de deslocamento. 
Art.  7º.  As  diárias  serão pagas  de acordo com os
seguintes valores e classificações: 
I  –  O  Prefeito  Municipal  fará  jus  às  diárias  no
equivalente  a  03  (três)  UFM  –  Unidade  Fiscal
Municipal; 
II  –  Secretários,  Superintendentes,  Controlador
Geral, Contador, Advogado, Assessor Jurídico, farão
jus no equivalente a 02 (duas) UFM – Unidade Fiscal
Municipal; 
III – Demais funcionários farão jus no equivalente a
01 (uma) UFM – Unidade Fiscal Municipal. 
§ 1°. No deslocamento para a Capital do Estado, os
valores  das  diárias  serão  acrescidos  em  50%
(cinquenta por cento).  § 2°.  No deslocamento para
fora  do  Estado,  os  valores  das  diárias  serão
acrescidos  em  100%  (cem  por  cento).  Art.  8º.  O
servidor  que  se  deslocar  da  sede  do  serviço  para
acompanhar ou representar o Prefeito para prestar-
lhe assistência direta que exija acompanhamento em
tempo integral e hospedagem no mesmo local, fará
jus à diária correspondente ao valor percebido pela
autoridade  assistida,  ressalvada  situação  mais
vantajosa. Art. 9º. Somente poderá solicitar diárias o
Prefeito Municipal,  Vice-Prefeito Municipal (quando
nomeado)  e  Secretários  Municipais,  para  qualquer
agente  público,  através  de  ofício  dirigido  ao
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento, o
qual, quando considerar de interesse público e com
tempo  e  justif icativa  adequada,  deferirá  e
encaminhará à Secretaria de origem para a sequência
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do trâmite. Art. 10º. O ato de concessão de diárias
conterá o nome do servidor, cargo/função ocupado,
origem/destino, atividade a ser desenvolvida, período
de  afastamento,  quantidade  das  diárias,  meio  de
transporte,  indicação,  se  for  o  caso,  de  que  será
fornecido alojamento ou outra forma de hospedagem
por  órgão  ou  entidade  da  Administração  Pública,
informando  o  cargo/função  a  ser  utilizado  como
referência para o cálculo do valor das diárias. Art.
11º. A autoridade que conceder ou arbitrar diárias
em  desacordo  com  es ta  Le i ,  responderá
solidariamente  com  o  servidor,  pela  reposição  da
importância indevidamente paga. Art.  12º.  Poderão
ser pagas aos servidores diária integral ou parcial,
considerando-se como: 
I  –  Diária  integral:  valor  integral  quando  o
deslocamento importar pernoite fora da localidade de
exercício; 
II – Meia diária: em deslocamento sem pernoite, mas
com  necessidade  de,  pelo  menos,  uma  refeição,
devidamente  comprovada  por  documento  fiscal
emitido  em  nome  e/ou  CPF  do  beneficiário.  
Art.  13º.  Quando  dois  ou  mais  servidores,  que
recebam diárias com valores diferenciados, viajarem
juntos  para  participar  de  uma  mesma  atividade
técnica  (cursos,  treinamentos,  fórum,  congresso),
será  concedida  a  todos,  diária  equivalente  à  do
servidor que estiver enquadrado na faixa superior.
Art. 14º. Aos servidores que dispuserem de veículo
para deslocamento, hospedagem e almoço incluídos
em  evento  para  o  qual  estejam  inscritos  ou
participantes, será devida a parcela correspondente a
50%  (cinquenta  por  cento)  da  diária.  Art.  15º.  A
diária  não  é  devida,  quando  o  deslocamento  do
servidor  durar  menos  de  06  (seis)  horas,  exceto
quando coincidir com horário de almoço, o servidor
terá direito a razão de 1/2 (meia) UFM. Parágrafo
Único.  Este  artigo  refere-se  ao  deslocamento  de
servidores às cidades dentro do Estado do Maranhão.
Art. 16º. Quando o destino do deslocamento for para
participar  de  cursos,  treinamentos,  fórum,
capacitação,  seminários  com duração acima de  06
(seis) horas sem pernoite (mas com necessidade de,
pelo  menos,  uma refeição),  nas  cidades  dentro  do
Estado do Maranhão, o servidor terá direito a razão
de meia  diária,  conforme Art.  12,  II.  Art.  17°.  Ao
servidor  que  dispuser  de  alimentação  ou  de
hospedagem  custeada  pelos  órgãos  federais  em
treinamentos  e  palestras,  será  devida  a  parcela
correspondente  a  01  (um)  UFM para  custeio  com
outras  despesas  eventuais.  Parágrafo  único.  Os
horários que trata o Art.15 serão estipulados para
que  seja  considerada  uma refeição  são:  12h00min
(doze horas) para o almoço e 20:00 (vinte horas) para

a janta. Art. 18º. Após a aprovação do Secretário a
que o servidor seja vinculado, os pedidos deverão ser
encaminhados  para  autorização  do  Secretário
Municipal de Fazenda e Planejamento e em seguida
ao protocolo para demais procedimentos. Art. 19º. A
concessão da diária será autorizada pelo ordenador
de despesa, com antecedência mínima de 03 (três)
dias úteis da data da viagem e será condicionada a
existência  de  dotação  orçamentária  específica  e
recursos  financeiros  disponíveis,  ressalvadas
situações emergenciais. Art. 20º. O afastamento que
se iniciar em sextas-feiras, bem como os que incluam
sábados,  domingos e feriados serão expressamente
justificados pelo servidor, configurando aceitação da
justificativa  a  aprovação  pela  chefia  imediata  e  a
autorização  do  pagamento  pelo  ordenador  de
despesas. Parágrafo Único. Somente poderá torna-se
válida diárias  aos motoristas lotados na Secretaria
Municipal  de  Saúde,  na  Secretaria  de  Assistência
Social e na Secretaria de Educação, sendo na Saúde
os  motoristas  que  transportam  pacientes  com
encaminhamento  médico,  na  Assistência  Social,
motorista do Conselho Tutelar e motorista do Cras
Volante e na Educação, motorista administrativo. Art.
21º. O pedido de liberação de diária deverá conter,
obrigatoriamente: 
I – Nome do servidor; 
II – Número da matrícula e do CPF; 
III  –  Especificação  do  órgão  ou  setor  do  qual  faz
parte; 
IV  –  Descrição  do  motivo  do  deslocamento  ou
viagem; 
V – Destino; 
VI – Dia da partida e provável retorno, que deverão
ser compatíveis com a finalidade do deslocamento,
com  o  cálculo  do  número  de  diárias  a  serem
liberadas. 
VII – Quantidade de diárias e valor total. 
Art.  22°.  O  agente  público  deverá  receber,
antecipadamente,  o  valor  das  diárias  relativas  aos
dias  previstos  de  duração  do  deslocamento,
obedecendo ao rito administrativo para a execução da
despesa pública. Art. 23°. Nos casos de emergência,
as  diárias  poderão  ser  pagas  no  decorrer  do
afastamento  do  servidor,  mediante  justificativa
fundamentada  do  Secretário  Municipal  a  qual  o
servidor é vinculado. Art. 24º. Não serão autorizadas
viagens a serviço do Município em veículo particular,
“exceto” quando o município estiver impossibilitado
de liberar veículo oficial para transportar o servidor
que  irá  se  deslocar  a  serviço  da  Administração
Pública,  desde  que  a  indenização  das  despesas
(combustível)  esteja  devidamente  justificada  pelo
Secretário  Municipal  a  que  o  servidor  esteja
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vinculada.  Art.  25º.  Quando  a  viagem  ocorrer,
mediante autorização do chefe do Poder Executivo e
por  opção  do  servidor  com  veículo  próprio,  as
despesas  com  combustível,  serão  restituídos  ao
servidor(a), levando em consideração o preço do litro
do combustível licitado pelo Município, sendo pago o
valor  de  1(um)  litro  a  cada  10  (dez)  quilômetros
rodados, ressaltando que o município se abstêm de
qualquer  responsabilidade  por  quaisquer  danos  ao
veículo. Art. 26°. A prestação de contas deverá ser
realizada até o 5º (quinto) dia útil após o regresso da
viagem, devendo ser datada e assinada. Art. 27°. O
Servidor deverá apresentar à Secretaria de origem, a
prestação de contas que deverá conter: 
I – Local de destino e pernoite; 
II – Dia da partida e da chegada à sede do serviço; 
III – Motivo do afastamento; 
IV  –  Numero  de  diárias  especificando  os  dias  de
afastamento; 
V  –  Ata  de  reuniões  ou  documento  assinado  pela
unidade que comprove o pedido a ser discutido no
âmbito da reunião, etc., de acordo com os objetivos
ensejados da designação; 
VI – Nos casos de participação em cursos, seminários,
congressos  e  correlatos,  deverão  ser  apresentados
certificado de participação; 
Art. 28 º. Compõe o processo de prestação de contas
os seguintes documentos: 
I  –  Formulário,  conforme modelo  em anexo único,
devidamente preenchido e assinado pelo beneficiário
das diárias, onde constará relatório de atividades; 
II  –  Documentos  oficiais,  tais  como:  protocolos  de
repartições,  certificados,  atestados,  registros
fotográficos  quando houver,  reportagens ou outros
documentos  que  comprovem  o  deslocamento
realizado;  
I I I  –  Segunda  via  da  passagem  quando  do
deslocamento  por  via  rodoviária;  
IV  –  Cartões  de  embarque  originais,  no  caso  de
deslocamento por via aérea; 
§ 1º. Quando se tratar de transporte de pacientes os
servidores/motoristas  deverão  apresentar  junto  ao
comprovante  de  despesas  de  viagem,  a  relação
nominal dos pacientes conduzidos, com referência à
unidade  médica  ou  hospitalar  em  que  aqueles  se
apresentaram, citando, inclusive, horário previsto da
consulta,  internação  ou  alta  hospitalar,  além  de
qualquer intercorrência durante a viagem. Art. 29º.
Aos beneficiários desta Lei que não cumprirem com a
comprovação das diárias, impõe-se a devolução dos
valores pagos. Art. 30º. O relatório de que trata o
inciso V, artigo 27, de acordo com o caso específico,
será  encaminhado  à  Secretaria  de  origem  para
conferência  e  aprovação  e,  após,  disponibilizados

para consulta. § 1º. Ficam dispensados de apresentar
o  formulário  do  inciso  V,  artigo  27  os  servidores
detentores  do  cargo  de  Motorista,  mais  sendo
obrigatório anexar cópia do Relatório do servidor do
qual  transportou.  Art.  31°.  Todo material  recebido
pelo servidor (livros, anuários, cartilhas, etc.) deverá
ser  repassado  à  Secretaria,  para  inclusão  no  seu
acervo técnico e disponibilização de seu conteúdo aos
demais  servidores.  Art.  32º.  O  Controle  Interno
apreciará  a  legalidade  da  despesa  e  solicitará,
quando  necessário,  a  sua  regularização,  inclusive
reposição de importância indevidamente paga, que se
dará ser feita pelo servidor no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, após a notificação. § 1º. O processo
de  p res tação  de  con tas  se rá  de  i n t e i r a
responsabilidade do servidor, da chefia imediata e do
ordenador  da  despesa,  respectivamente.  §  2º.  A
responsabilidade pelo controle de viagens é da chefia
imediata  do  servidor  e  do  ordenador  de  despesa
respectivamente.  Art.  33º.  Na  hipótese  de  ser
autorizada a prorrogação do prazo de afastamento,
devidamente  justificada,  o  servidor  fará  jus  a(s)
diária(s)  correspondente(s)  ao  período  excedente.
Art.  34º.  Caberá  ao  servidor  nos  casos  em que  a
duração de afastamento for  inferior  ao número de
dias previstos, restituir ao erário municipal o valor
das diárias que excederem o total devido, no prazo de
05 (cinco) dias a contar do retorno. Art. 35º. O agente
público  que  receber  diária  e  não  se  afastar  por
qualquer motivo ou retornar antes do prazo previsto,
fica obrigado a restituí-las  integralmente ou o seu
excesso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena
de sanção administrativa. Art. 36º. O beneficiário da
diária  que  não  apresentar  a  prestação  de  contas
conforme estabelecido no art. 27 e 28 desta lei, fica
vedado  a  concessão  de  novos  valores,  devendo  o
servidor  notificado pela  secretaria  de  origem para
apresentar  a  prestação  de  contas  no  prazo
improrrogável de 05 (cinco) dias úteis. § 1º. Em caso
de  inércia  do  servidor,  a  Diretoria  de  Recursos
Humanos está autorizada a realizar o desconto do
valor  pago  a  título  de  diária,  da  remuneração  do
servidor;  §  2º.  O  desconto  previsto  no  parágrafo
anterior  não  poderá  ultrapassar,  no  mês  de
referência, ao percentual de 30% da remuneração do
servidor,  podendo,  portanto,  ser  parcelado  até  a
totalidade  do  valor  pago  ao  servidor;  §  3º.  A
apresentação  da  prestação  de  contas  suspende  a
realização  dos  descontos  na  remuneração  do
servidor; § 4º. Em caso de aprovação da prestação de
contas  tardiamente  apresentada  pelo  servidor,  os
valores descontados de sua remuneração deverão ser
restituídos;  Art.  37º.  Caberá  ao  Controle  Interno
informar qualquer pendência relacionada a processos
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anteriores ao setor de Recursos Humanos. Art. 38º. O
servidor  que,  por  motivo  justificado,  não  puder
afastar-se do Município em razão de serviço deverá
fazer pronta comunicação ao seu superior imediato,
para as providências adequadas. Art. 39º. No caso em
que  o  agente  público  seja  agente  político,  agente
administrativo  ou honorífico,  o  desconto  será  feito
compulsoriamente em folha de pagamento do mês em
curso,  nos  demais  casos  mediante  processo
administrativo.  Art.  40º.  Os  servidores  que  não
cumprirem o elencado no artigo 11º, terão os valores
recebidos descontados em folha de pagamento, sem
prejuízo de possível penalidade disciplinar cabível, e,
em se tratando de outros beneficiários constantes na
presente  lei,  ocorrerá  a  inscrição  em  lista  de
devedores do município. Art. 41º. O valor da diária
será reajustado sempre que houver correção da UFM
(unidade  fiscal  municipal)  do  Município  de  Lago
Verde. Art. 42º. Esta Lei entra em vigor a partir da
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. Palácio Prefeito Joaquim Pinto de Oliveira,
Gabinete do Prefeito Municipal de Lago Verde – MA,
em 20 de  março  de  2023.  ALEX CRUZ ALMEIDA
 Prefeito Municipal
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LEI Nº 059 DE 20 DE MARÇO DE 2023. "Dispõe
sobre o reordenamento postal  com denominação e
numeração  das  v ias  púb l i cas ,  ins t i tu i  a
obrigatoriedade da colocação de numeração predial e
de  caixa  receptora  de  correspondência  em  cada
domicílio do município e dá outras providências.” O
Prefeito Municipal de Lago Verde – MA, Estado do
Maranhão, faz saber a todos os seus habitantes que a
Câmara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  eu
sanciono  a  seguinte  Lei :  CAPÍTULO  I  DA
DOMINAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS. Art.
1º.  A denominação de bairros,  logradouros e bens
públicos  far-se-á  por  lei  ordinária  aprovada  pela
Câmara  Municipal  e  sancionada  pelo  Prefeito,
observando-se as normas contidas na presente Lei.
Parágrafo Único. Para efeito desta Lei entende-se por
logradouros  públicos  as  ruas,  avenidas,  estradas,
praças,  lagos,  praias,  parques,  jardins,  alamedas,
rodovias,  pontes,  viadutos,  travessas,  campos,
ladeiras, becos e pátios. Art. 2º. Na escolha dos novos
nomes  para  os  logradouros  públicos  do  Município
serão observadas as seguintes normas: 
I – nomes de brasileiros já falecidos há, no mínimo,
180 (cento e oitenta) dias e que comprovadamente
tenta se distinguido: 
a)  em virtude de  relevantes  serviços  prestados  ao

Município, Estado ou País; 
b) por sua cultura e projeção em qualquer ramo do
saber; 
c) pela prática de atos heroicos e edificantes; 
II  –  nomes  de  fácil  pronúncia  tirados  da  história,
geografia,  flora,  fauna  e  folclore  do  Brasil  ou  de
outros países; 
III  –  nomes de fácil  pronúncia  extraídos  da Bíblia
Sagrada, datas e Santos do calendário religioso;
IV – datas de significação especial para história do
Brasil ou universal; 
V – nomes de personalidades estrangeiras com nítida
e indiscutível projeção que de alguma forma tenha
relação com a cultura, costumes ou com a história do
município de Lago Verde; 
§ 1º. Os nomes de pessoas deverão conter o mínimo
indispensável à sua imediata identificação, inclusive
título,  dando-se preferência  aos  nomes de 2 (duas
palavras. 
§  2º.  Na  aplicação  das  denominações  deverão  ser
observados tanto quanto possível: 
a) a concordância do nome com o ambiente local; 
b)  nomes  de  um mesmo  gênero  ou  região  serão,
sempre que possível, grupados em ruas próximas: 
c) nomes mais expressivos deverão ser usados nos
logradouros mais importantes.
§ 3º. É vedado no âmbito do município atribuir nome
de  pessoa  viva  ou  que  tenha  se  notabilizado  pela
defesa ou exploração de mão de obra escrava, em
qualquer  modalidade,  a  bem público,  de  qualquer
natureza, pertencente ao Município de Lago Verde ou
às pessoas jurídicas da administração indireta. § 4º.
Observar-se-á  uma única designação oficial  para o
mesmo bem público,  sendo vedada a  repetição de
nomenclatura  em mais  de  um bem ou  logradouro
público.  Art.  3º.  A denominação e ou alteração de
nomes de logradouros, bairros ou bens públicos só
será possível mediante aprovação da lei por 2/3 (dois
terços)  da  Câmara  de  Vereadores.  Art.  4º.  Fica
mantida atual nomenclatura de logradouros, bairros e
bens públicos, e só haverá substituição de nomes nos
seguintes casos: 
I – nomes em duplicata ou multiplicata, salvo quando,
em logradouros  de  espécies  diferentes,  a  tradição
tornar desaconselhável a mudança; 
II – denominações que substituam nomes tradicionais,
cujo nome persiste entre o povo, e que, tanto quanto
possível, deverão restabelecidas; 
III – nome de pessoa sem referência e história que as
ind ique,  sa lvo  quando  a  t rad ição  tornar
desaconselhável  a  mudança;  
IV – nomes de diferentes logradouros, bairros e bens
públicos, homenageando as mesmas pessoas, lugares,
ou  fatos ,  sa lvo  quando  a  tradição  tornar
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desaconselhável  a  mudança;  
V – nomes de difícil pronúncia e que não sejam de
fatos ou pessoas de projeção histórica; 
VI  –  nomes  de  eufonia  duvidosa,  de  significado,
imprópria ou que se prestem a confusão com outro
nome anteriormente dado. 
§  1º.  Poderão  ser  desdobrados  em  dois  ou  mais
logradouros  distintos,  aqueles  divididos  por
obstáculos de difícil ou impossível transposição, tais
como  linhas  de  estrada  de  ferro,  de  grande
penetração  ou  demasiadamente  extensos,  quando
suas  características  forem  diversas  segundo  os
trechos. § 2º. Poderá ser unificada a denominação de
logradouros  que  apresentem,  desnecessariamente,
diversos  nomes  em  trechos  contínuos  e  com  as
mesmas  característ icas.  CAPÍTULO  II  DO
EMPLACAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS. Art. 5º. As
placas  de  nomenclatura  das  vias  públicas  serão
colocadas  nas  esquinas,  em  ambos  os  lados.
Parágrafo  Único.  Nos  casos  de  vias  externas  sem
cruzamento, serão colocadas placas espaçadas de no
mínimo  200,00m  (duzentos  metros)  em  200,00m
(duzentos metros). Art. 6º. As placas de nomenclatura
das vias públicas serão de ferro esmaltado com letras
e  números  brancos  sobre  fundo  azul.  Parágrafo
Único.  A Prefeitura Municipal  poderá adotar outro
tipo  de  placa  como  padrão,  desde  que  seja
confeccionada  em  material  que  permita  perfeita
legibilidade. Art. 7º. O serviço de emplacamento de
prédios,  vias,  terrenos  ou  logradouros  públicos  ou
particulares  é  privativo  da  Prefeitura  Municipal.
Parágrafo  Único.  A  prefeitura  poderá  conceder  à
empresa privada a permissão para colocar postes nas
esquinas das ruas contendo o nome do logradouro e
texto  publicitário.  Art.  8º.  Fica  o  Poder  executivo
obrigado a manter as placas de denominação de vias
e logradouros públicos contendo o número do Código
de Endereçamento Postal (CEP), em locais visíveis, de
forma  a  permitir  à  adequada  orientação  dos
transeuntes a localização dos endereços. CAPÍTULO
III DA NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS. Art. 9º. Todos dos
prédios existentes ou que vierem a ser constituídos
neste Município serão obrigatoriamente numerados
de acordo com as disposições constantes desta Lei.
Parágrafo  Único.  A  edificação  nova  ou  sem
numeração  somente  poderá  utilizar-se  de  número
fornecido pela Prefeitura, com a sua fixação em local
visível,  no  muro  do  alinhamento,  na  fachada  ou
qualquer parte entre o muro e fachada, sob pena de
não receber o habite-se. Art. 10º. A numeração será
atribuída pela prefeitura Municipal no momento da
expedição do alvará de licença para construção ou na
aprovação  de  desdobro,  desmembramento  ou  de
novos  loteamentos,  quando  cada  lote  desde  logo

receberá um número para ser utilizado no momento
da edificação. Art. 11º. É facultativa a colocação de
placa  artística  com  o  número  designado,  sem
dispensa, porém, da colocação em lugar visível, no
muro do alinhamento, na fachada ou qualquer parte
entre o muro e fachada. Parágrafo Único. Sempre que
possível será adotada a padronização na colocação de
placas  de  numeração.  Art.  12º.  A  numeração  dos
logradouros  obedecerá,  por  convenção,  a  ordem
crescente,  o  sentido  nordeste-sudoeste  e  noroeste-
sudeste. Parágrafo Único. Para os imóveis situados à
direita de quem percorre o logradouro, do inicio para
o fim serão distribuídos os números pares, e para os
imóveis do outro lado, os impares. Art. 13º. Quando
em um mesmo edifício  houver  mais  de  uma  casa
destinada à ocupação independente, cada um destes
elementos  poderá  receber  numeração  própria
distribuída  pelo  órgão  competente,  sempre  com
referência à numeração da entrada pelo logradouro
público. Art. 14º. A numeração dos novos edifícios,
bem  como  das  unidades  autônomas  que  os
compuserem,  será  distribuída  por  ocasião  do
processamento da licença para edificação, obedecido
o seguinte critério. 
I  –  nos  prédios  de  até  9  (nove)  pavimentos,  a
distribuição  dos  números  para  cada  unidade
autônoma será representada por 3 (três) algarismos,
no qual os dois últimos indicam a ordem de cada uma
delas nos pavimentos em que se situarem; o primeiro
algarismo, ou seja, o correspondente ao da classe das
centenas, representará o número do pavimento em
que as unidades se encontram; 
II – nos prédios com mais de 9 (nove) pavimentos, a
distribuição  dos  números  para  cada  unidade
autônoma será representada por números com quatro
algarismos, no qual também os dois últimos indicarão
a ordem das unidades nos pavimentos; e os primeiros,
ou seja, os das classes das centenas e das unidades d
milhar,  indicarão  o  número  do  pavimento  em que
cada uma delas se encontra. 
Parágrafo Único. A numeração a ser distribuída nos
subterrâneos  e  nas  sobrelojas  será  precedida  das
letras maiúsculas "SS" e "SL", respectivamente. Art.
15º.  Quando  no  pavimento  térreo  de  um  edifício
existir  divisões  formando  elementos  de  ocupação
independente (lojas), cada elemento poderá receber
numeração própria. § 1º. Essa numeração será a do
próprio edifício, seguida de uma maiúscula para cada
elemento independente, sendo as letras distribuídas
na ordem natural  do alfabeto.  §  2º.  Havendo lojas
com acesso por logradouros diferentes daquele pelo
qual  o  edifício  tenha  sido  numerado,  poderão  as
mesmas  ser  distinguidas  do  mesmo  modo,  com o
número,  porém  no  que  couber  ao  edifício  do
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logradouro  pelo  qual  tiverem  acesso.  Art.  16º.
Quando um prédio ou terreno, além de sua entrada
principal, tiver entrada por mais de um logradouro, o
proprietário poderá obter, mediante requerimento, a
designação  da  numeração  suplementar  relativa  à
posição do imóvel em cada um destes logradouros.
Art. 17º. A Prefeitura fornecerá a agência local da
ECT uma relação completa  contendo a  antiga e  a
nova numeração, após qualquer alteração. Art. 18º.
Fica  vedada  a  colocação,  em qualquer  imóvel,  de
placa de numeração indicando número que altere à
oficialmente estabelecida pela Prefeitura. CAPÍTULO
IV  DA  INSTALAÇÃO  DE  CAIXA  RECPTORA  DE
CORRESPONDÊNCIA NOS IMÓVEIS. Art. 19º. Fica
instituída a obrigatoriedade da instalação de caixa
receptora de correspondência em todos os imóveis
residenciais,  comerciais  e  institucionais  situados
neste  Município.  §  1º.  A  caixa  receptora  de
correspondência  a  que  se  refere  o  "caput"  deste
artigo  deverá  ter  dimensões  mínimas  adiante
padronizadas,  próprias  para  cada  tipo  de  imóvel
residencial, unifamiliar, e multifamiliar, comercial e
institucional,  fixadas  pelo  órgão  municipal
competente,  junto  à  ECT:  
I  –  a l tura :  16  cm;  comprimento;  27  cm;  e
profundidade:  36  cm;  confeccionada  em  chapa
galvanizada  com  pintura  eletrostática;  
II – orifício para introdução dos objetos: 25cmx2cm. 
§ 2º. As disposições contidas no "caput" deste artigo
não se aplicam às unidades habitacionais populares
cuja metragem não exceda a 40 m² e sejam ocupadas
por famílias de baixa renda por critérios a definidos
em lei própria. Art. 20º. O imóvel edificado que não
e s t i v e r  i n s t a l a d o  a  c a i x a  r e c e p t o r a  d e
correspondência nos padrões fixados nesta lei, deverá
ser  notificado,  para  providenciar  sua  imediata
instalação.  Art.  21º.  Fica o Executivo autorizado a
firmar convênio ou contrato com a ECT, com pessoas
físicas  ou  jurídicas,  visando  a  implantação  e  a
execução  do  serviço  de  que  trata  este  capítulo.
CAPÍTULO V DA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE
IMÓVEIS  PERANTE A  ECT.  Art.  22º.  Obriga-se  a
Prefeitura Municipal a manter atualizado o cadastro
de imóveis perante a ECT, informado: 
I  –  a  formação  de  novos  bairros,  conjuntos
habitacionais, prédios residenciais e comerciais, com
os  respectivos  números  de  unidade  comerciais  ou
residenciais que comporão cada prédio. 
II  –  o  nome  das  ruas  e  o  número  da  lei  que  as
denominou; 
III – a supressão permanente de trânsito de veículos
em vias públicas destinadas somente a pedestres; 
IV  –  a  exigência,  aos  proprietários,  de  fixação  de
placa  indicativa  da  numeração  de  identificação  do

imóvel. 
V – quando a extensão da avenida, rua, beco, servidão
ou escadaria ultrapassar os limites de um bairro, o
último  número  do  limite  do  bairro  e  o  primeiro
número do bairro subsequente. 
Art.  23º.  Obriga-se  a  Administração  Pública
Municipal a definir precisamente a circunscrição de
cada bairro com placas indicativas iniciais e terminais
colocadas  em  locais  estratégicos  e  de  fácil
visualização. CAPÍTULO VI DAS NOTIFICAÇÕES. Art.
24º.  A  Prefeitura  notificará  os  proprietários  dos
imóveis encontrados sem a placa oficial, com a placa
em  mau  estado  de  conservação  ou  contendo
numeração  em  desacordo  com  a  oficialmente
distribuída, ficando os mesmos obrigados a substituí-
las dentro do prazo de 30 (trinta) dias. CAPÍTULO VII
DAS MULTAS.  Art.  25º.  Pelo não cumprimento da
notificação, ficará o proprietário sujeito a uma multa
de 05 UFM. Art. 26º. Aos infratores da presente Lei
serão aplicadas as penalidades previstas no Código
de  Obras  e  no  Código  de  Posturas  do  Município.
CAPÍTULO VIII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. Art.27º.
Sempre que houver mudança de nome de logradouro
público, oficialmente reconhecido, ou de numeração
de imóvel  de acordo com as normas estabelecidas
neste regulamento, o órgão competente da Prefeitura
Municipal comunicará ao Registro Geral de Imóveis e
setor de tributos. Art. 28º. O órgão competente da
Prefeitura  Municipal  procederá  no  prazo  de  90
(noventa) dias, a contar da entrada em vigor desta lei,
a  revisão  da  numeração  dos  logradouros  cujos
imóveis  não  estejam numerados  de  acordo  com o
disposto  nesta  Lei,  numerados  desordenamente  e
daqueles  que  futuramente,  por  qualquer  motivo,
apresentem  defeito  na  numeração.  Art.  29º.
Concluída  a  revisão,  o  órgão  competente  da
Prefeitura  Municipal  procederá  à  notificação  dos
respectivos proprietários, tanto de prédios quanto de
edifícios com grupos de salas ou escritórios distintos.
Art.  30º.  O  órgão  competente  da  Prefeitura
Municipal, quando proceder à revisão de numerações
de um logradouro,  organizará  em arquivo próprio,
uma  relação  de  todos  os  imóveis  do  mesmo
logradouro com as seguintes  indicações para cada
imóvel: 
I – numeração existente e a ser substituída; 
II – numeração a ser distribuída em consequência da
revisão; 
III – extensão da testa do imóvel; 
IV – nome do proprietário; 
V – nome do logradouro; 
VI – outras indicações por acaso necessárias; 
Parágrafo Único. O arquivo referido neste artigo fará
parte  integrante  um  esboço  do  logradouro
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representado  as  testas  de  todos  os  imóveis,
devidamente contadas, e contendo, para cada imóvel,
as indicações dos incisos I e II do mesmo artigo. Art.
31º.  Depois  da  revisão  pelo  responsável  do  órgão
competente da Prefeitura Municipal, será realizada a
substituição  de  placas  de  numeração  dos  imóveis
após  a  publicação no  Diário  Oficial  da  relação  de
todos os imóveis com indicação da numeração antiga
e nova. Art. 32º. O órgão competente da Prefeitura
Municipal  organizará  o  registro  de  revisão  da
numeração  e  respectivos  esboços,  com  todas  as
indicações  necessárias,  de  modo  a  permitir,  a
qualquer  tempo,  verificar  se  qualquer  número  da
antiga numeração é correspondente ao novo número
atribuído  ao  imóvel.  Art.  33º.  As  despesas
decorrentes da execução desta Lei correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, consignadas no
orçamento do município.Art. 34º Esta Lei entra em
vigor  na  data  de  sua  publicação.  Palácio  Prefeito
Joaquim  Pinto  de  Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito
Municipal de Lago Verde – MA, em 20 de março de
2023. ALEX CRUZ ALMEIDA  Prefeito Municipal
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LEI Nº 060 DE 20 DE MARÇO DE 2023.  Cria
cargo de provimento efetivo de AGENTE MUNICIPAL
DE TRÂNSITO e o  incorpora ao Plano de Cargos,
Carreiras e Remuneração dos servidores públicos da
Prefeitura  Municipal  de  Lago  Verde  e  dá  outras
providências. O Prefeito Municipal de Lago Verde –
MA,  faz  saber  a  todos  os  seus  habitantes  que  a
Câmara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  eu
sanciono  a  seguinte  Lei:  Art.  1º.  Fica  criado  e
incorporado  ao  Plano  de  Cargos,  Carreiras  e
Remuneração dos servidores da Prefeitura Municipal
de  Lago Verde,  o  cargo  de  provimento  efetivo  de
AGENTE  MUNICIPAL  DE  TRÂNSITO  –  DAI  I,  no
âmbito da Secretaria Municipal de Administração, em
número de 06 (seis) cargos, com vencimento base de
R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), reajustado
na  mesma  época  e  proporção  da  variação  dos
vencimentos dos demais servidores municipais. Com
jornada  de  trabalho  de  40h  (quarenta  horas)
semanais.  Parágrafo  Único.  São  requisitos  para  o
acesso ao cargo criado por esta lei: 
a) ser brasileiro maior de 18 anos; 
b) ensino médio completo; 
c) portador de CNH – categoria “A” e “B”; 
d) aprovação em Teste de Esforço Físico; 
e) estar em pleno gozo de suas faculdades mentais e
condições físicas de audição, visão, fala e locomoção
inatas  ou  com  uso  de  aparelhos  específicos

adequados  ao  cargo,  que  serão  apurados  em
avaliação  médica,  após  aprovação  em  concurso
público  de  provas  e  títulos.
Art.  2º.  São  atribuições  do  Agente  Municipal  de
Transito: 
I – exercer plenamente o poder de polícia de trânsito
em  todo  âmbi to  do  Munic íp io ,  d i re ta  ou
concomitantemente  com  convênios  firmados  pelo
Município; 
II  -  representar  a  autoridade  competente  contra
infrações criminais de que tenha ciência em razão do
cargo; 
III – averiguar denúncias e reclamações relativas à
circulação e o trânsito de veículos, em colaboração
com a autoridade policial; 
IV  –  realizar  estudos  para  levantamento  de
necessidades  de  melhoria  dos  procedimentos
adotados,  em  assuntos  relativos  às  atribuições  de
suas competências específicas; 
V – emitir pareceres e relatórios relativos às questões
referentes às suas atribuições; VI – lavrar autuação
por infração de trânsito e demais atos correlatos no
pleno exercício do poder de polícia administrativa,
nas  áreas  sob  jurisdição  do  órgão  executivo  de
trânsito  do  município  e  naquelas  em  que  haja
convênio com a autoridade competente; 
VII  –  colaborar  com  a  observância  do  Código  de
Postura Municipal e executar demais atividades afins
conforme determinação de seus superiores; 
VIII  –  exercer  outras  atividades  de  natureza
fiscalizadora que lhe forem atribuídas, na forma da
legislação vigente; 
IX – executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou
determinadas pelo superior imediato.
Art. 3º. Os Agentes Municipais de Transito, no efetivo
exercício de suas funções, farão jus às gratificações e
benefícios previstos nas leis municipais. 
Art.  4º.  São prerrogativas do Agente Municipal  de
Transito: 
I – o Poder de Polícia de Transito; 
II  –  discricionariedade,  auto  executividade  e  a
coercibilidade; 
§ 1º. O poder de polícia é a faculdade que dispõe a
administração pública para condicionar e restringir a
liberdade  e  a  propriedade  individual  em  prol  do
interesse público.  §  2º.  São atributos do poder de
polícia  discricionariedade,  auto  executividade  e  a
coercibilidade. § 3º. O poder de polícia de transito
incide sobre bens, direito e atividades; fiscalizando e
punindo o ilícito administrativo. Art. 5º. As despesas
decorrentes da execução desta Lei correrão por conta
de  dotação  própria,  ficando  autorizada  sua
suplementação se necessárias. Art. 6º. Fica o Chefe
do  Poder  Executivo  autorizado  a  editar  normas
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complementares, através de Decreto, visando o fiel
cumprimento desta Lei. Art. 7º. Ficam revogadas as
disposições em contrário. Art. 8º. Esta Lei entra em
vigor  na  data  de  sua  publicação,  produzindo  seus
efeitos  a  partir  do  mês  subsequente  ao  de  sua
aprovação. Palácio Prefeito Joaquim Pinto de Oliveira,
Gabinete do Prefeito Municipal de Lago Verde – MA,
em 20 de  março  de  2023.  ALEX CRUZ ALMEIDA
 Prefeito Municipal
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LEI Nº 061 DE 20 DE MARÇO DE 2023. Altera a
Lei  nº  043/2022  e  Regulamenta  o  Processo  de
Escolha  dos  Membros  do  Conselho  Tutelar  do
Município de Lago Verde -MA. O Prefeito Municipal
de  Lago  Verde,  Estado  do  Maranhão,  faz  saber  a
todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art.
1º - Fica alterada a Lei 043 de 08 de agosto de 2022
para acrescentar as seções IV, V, VI e VII,  e seus
respectivos artigos, passando a vigorar da seguinte
forma: “SEÇÃO IV DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS
MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. Art. 23°-A. O
Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente-CMDCA iniciará o processo de escolha
na segunda semana do terceiro mês do ano em que se
dá  o  processo  eleitoral  através  de  publicação  de
resolução específica, e edital de convocação.
I  -  O  edital  de  convocação  para  a  eleição  dos
membros do Conselho Tutelar disporá sobre:
a) A composição da comissão eleitoral;
b) As condições e requisitos necessários à inscrição
dos  pretensos  candidatos  à  Conselheiro  Tutelar,
indicando os prazos e os documentos necessários a
serem  apresentados  pelos  candidatos,  inclusive
registro  de  impugnação;
c)  As  normas  relativas  ao  processo,  indicando  as
regras,  as  condutas  permitidas  e  vedadas  aos
candidatos;
d) O mandato e posse dos conselheiros;
e) O calendário oficial, constando a síntese de todos
os prazos.
II - No calendário oficial deverão constar as datas e
os  prazos  de  todo  processo  eleitoral,  desde  a
publicação do edital até a posse dos conselheiros.
 SEÇÃO  V.  DA  COMPOSIÇÃO  DA  COMISSÃO
ELEITORAL. Art. 23°-B. A comissão eleitoral deverá
ser eleita em plenária do CMDCA, sendo composto de

forma paritária por conselheiros titulares e suplentes.
§1º.   A  comissão  eleitoral  será  presidida  pelo  (a)
presidente do CMDCA ou outro conselheiro membro
da comissão; 
§2º.   Fica  sob  à  responsabilidade  da  comissão
eleitoral a elaboração do edital de convocação a qual
será  encaminhada  à  apreciação  e  deliberação  da
plenária do CMDCA que também publicará; §3º. No
edital  de  convocação  de  eleição  a  membro  do
Conselho Tutelar deverá constar os nomes completos
dos integrantes da comissão especial eleitoral-CEE,
bem como sua representação e o cargo do exercício
na comissão;  Art.  23º-C.  Os membros do Conselho
Tutelar serão escolhidos pela população local  para
mandato de 04 (quatro) anos a partir das eleições
unificadas no 1º (primeiro) domingo de outubro do
ano  subsequente  a  eleição  Presidencial.  §1º.  O
processo  de  escolha  dos  membros  do  Conselho
Tutelar  será  regulamentado  através  de  Resoluções
e/ou Edital  elaborado e aprovado pela plenária  do
Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente e  a  fiscalização do Ministério  Público,
com apoio do Cartório Eleitoral da comarca local; §2º.
 Fica vedado aos candidatos a membros do Conselho
Tutelar,  doar,  oferecer,  prometer  ou  entregar  ao
eleitor  bem  ou  vantagens  pessoais,  de  qualquer
natureza,  inclusive  brindes  de  pequeno  valor.  §3º.
 Cada eleitor deste município votará em apenas em
01  (um)  candidato  a  Conselheiro  Tutelar.  §4º.  O
Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente juntamente com o Executivo Municipal
dará posse aos membros eleitos do Conselho Tutelar
no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo
eleitoral.  §5º.  Como  critério  de  classificação  os
candidatos a membros do Conselho Tutelar passarão
por:
I - Inscrição em tempo hábil;
II - Avaliação Psicológica eliminatória;
III - Prova escrita extraído do ECA eliminatória;
IV - Produção textual (Redação);
V - Exames de saúde após o resultado da eleição.
SEÇÃO  VI  DOS  REQUESITOS,  INSCRIÇÃO  E
CANDIDATURA. Art. 23º-D. São requisitos mínimos
para candidatar-se e exercer a função de Conselheiro
Tutelar:
I - Ter reconhecida de idoneidade moral firmada em
documento oficial, seguindo critérios estipulados pelo
CMDCA, através de resolução;
II - Idade superior a 21 anos;
III - Residir no município há 03 (três) anos no mínimo
comprovando;
IV  -  Estar  em  gozo  dos  seus  direitos  militares
(homem);
V -  Apresentar no momento da inscrição,  diploma,
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certificado  e/ou  declaração  do  ensino  superior  ou
médio;
VI -  Não ter sido penalizado com a destituição do
cargo de conselheiro ou ter sido condenado por crime
de qualquer natureza nos últimos 06 anos;
VII  -  Conhecimento  do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente (ECA) e da Política inerente a Criança e
ao Adolescente.
§1º. Além do preenchimento dos requisitos indicados
neste artigo, será obrigatória a aprovação em prova
subjetiva  e/ou  objetiva  de  conhecimento  especifico
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA,
de  caráter  eliminatório  e  classificatório;  §2º.  A
realização  da  prova  mencionada  no  parágrafo
anterior  bem  como  os  respectivos  critérios  de
aprovação ficará a cargo do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, que
regulamentará através de Resolução. §3º. O membro
do CMDCA ou servidor público municipal ou estadual,
comissionado  ou  não,  pretenso  ao  cargo  de
conselheiro  tutelar,  deverá  requerer  o  seu
afastamento no ato da inscrição. Art. 23º-E. O pedido
de inscrição deverá ser feito na sede do CMDCA até a
data limite devidamente instruído com os documentos
necessários à comprovação dos requisitos prevista no
edital. §1º. Cada candidato poderá registrar além do
nome, um codinome; §2º. Não poderá haver registro
de  codinomes  iguais,  prevalecendo o  codinome do
primeiro candidato a efetuar sua inscrição. Art. 23°-
F.  A  comissão  Especial  Eleitoral,  no  prazo
estabelecido,  a  contar  do  período  de  inscrição  de
candidatura  homologará  as  inscrições  que
observarem todos os requisitos legais. §1°. Logo após
prosseguirá com a publicação da resolução, a relação
dos nomes dos candidatos considerados habilitados e
dando  ciência  ao  Ministério  Público.  §2°.  Com  a
publicação  da  resolução  de  homologação  das
inscrições,  serão  abertos  03  (três)  dias  úteis  para
impugnação,  por  qualquer  cidadão,  indicando  os
elementos probatórios. 
I  -  Formulada  a  impugnação,  o  candidato  será
notificado  para  apresentar  sua  defesa  escrita  no
prazo de 03 (três) dias úteis;
II - Decorrido o prazo do inciso anterior, a comissão
especial  eleitoral  decidirá  em 02 (dois)  dias  úteis,
dando ciência pessoal da decisão ao impugnante, ao
impugnado,  ao  Ministério  Público,  publicando-a  na
sede do CMDCA;
III - Da decisão da Comissão Especial Eleitoral caberá
recurso à Plenária do CMDCA, composta por 2/3 de
seus  membros,  no  prazo  de  02  (dois)  dias,  que
convocará plenária extraordinária e decidirá em igual
prazo, em última instância, dando ciência pessoal da
decisão  ao  impugnante,  ao  impugnado,  e  ao

Ministério  Público.
§3°. Julgadas em definitivo todas as impugnações, o
CMDCA no prazo de 02 (dois) dias úteis publicará a
resolução  com  a  relação  dos  candidatos,  com
inscrição homologada.  Art.  23°-G.  A  candidatura  é
individual e intransferível sem qualquer vínculo com
partido  político.  Parágrafo  Único.  Entende-se  o
impedimento de candidatura, na forma deste artigo,
em relação ao vinculo partidário:
I - Presidente;
II - Vice-presidente;
III - Secretário (a);
IV - Tesoureiro (a).
V - Indicação e apoio individual de Prefeito (a) e vice-
prefeito (a);
VI - Indicação e apoio individual de Vereador (a);
VII - Indicação e apoio de entidades.
SEÇÃO VII DO PROCESSO ELEITORAL. Art. 23º-H. O
processo  eleitoral  dos  Conselheiros  Tutelares
ocorrerá  a  cada  04  (quatro)  anos,  no  primeiro
domingo de outubro do ano subsequente a eleição
presidencial,  com  apoio  da  justiça  eleitoral  e  a
fiscalização do Ministério Público. Parágrafo Único. A
votação acontecerá em locais pré-determinados pela
comissão  especial  eleitoral.  Art.  23º-I.  A  eleição  a
membro  do  Conselho  Tutelar  se  fará  mediante
sufrágio  universal  e  direto,  com voto  facultativo  e
secreto dos eleitores do município de Lago Verde,
munidos de documento oficial com foto. Art. 23°-J. A
propaganda eleitoral será objeto de regulamentação
especifica do CMDCA:
I - Serão previstas regras e restrições destinadas a
evitar  o  abuso  do  poder  econômico  e  político  por
parte dos candidatos ou seus prepostos;
II  -  A  propaganda eleitoral  em vias  e  logradouros
públicos observará os limites impostos pela legislação
eleitoral  e  a  Resolução  ou  lei  local  existente,
garantindo  igualdade  de  condições  a  todos  os
candidatos;
III  -  É  vedada  a  vinculação  político-partidária  das
candidaturas, seja através da indicação no material
de propaganda ou de inserções na mídia, de legenda
de  partido  político,  símbolos,  slogans,  nome  ou
fotografias de pessoas, que direta ou indiretamente,
denotem tal vinculação;
IV - No dia da eleição está terminantemente proibido
o transporte de eleitores salvo por determinação e
regulamentação do CMDCA; 
V - No dia da eleição está terminantemente proibido a
“boca de urna”;
VI  -  É  vedado ao  candidato  oferecer  prometer  ou
entregar  bens  ou  vantagem  pessoal  de  qualquer
natureza inclusive brindes de pequeno valor;
VII  -  Em  reunião  própria,  a  comissão  especial
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eleitoral  dará  conhecimento  formal  das  regras  de
campanha a todos os candidatos habilitados ao pleito,
que firmarão compromisso de respeitá-las, cientes de
que sua violação importará na exclusão do certame
ou cassação do respectivo diploma;
Art.  23º-  K.  A  violação  das  regras  de  campanha
importará na cassação do registro da candidatura,
observando,  no  que  couber,  o  procedimento
administrativo  disciplinar.  Art.  23º-L.  A  votação
ocorrerá,  preferencialmente,  em  urnas  eletrônicas
cedidas  pela  justiça  eleitoral,  observada  as
disposições das resoluções aplicáveis, expedidas pelo
Tribunal Superior Eleitoral e pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão. §1º. O CMDCA providenciará
com a antecedência devida, junto à Justiça Eleitoral,
o empréstimo das urnas eletrônicas, assim como de
urnas destinadas a votação manual, como medida de
segurança;  §2º.  As  cédulas  para  votação  manual
serão  elaboradas  pela  comissão  especial  eleitoral,
adotando parâmetros similares aos empregados pela
Justiça Eleitoral; §3º. Compete ainda ao CMDCA, com
apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social,
Administração e outros órgãos públicos e/ou privado:
I  -  A  se leção  e  t re inamento  de  mesár ios ,
escrutinadores e seus respectivos suplentes;
II  -  A obtenção junto a  polícia  militar  e  a  guarda
municipal,  efetivo  suficiente  para  garantia  da
segurança  nos  locais  de  votação  e  apuração;
§4º.  Nas salas de votação serão fixadas listas com
relação  de  nomes,  codinome,  fotos  e  número  dos
candidatos;  §5º.  As  mesas  receptoras  de  votos
deverão lavrar atas, segundo modelo fornecido pela
Comissão  Especial  Eleitoral,  nas  quais  serão
registradas eventuais intercorrência, além do número
de eleitores votantes em cada uma das urnas. Art.
23º-M.  Encerrada  a  votação,  será  realizada  a
contagem  de  votos,  sob  a  responsabilidade  da
comissão eleitoral e coordenada pelo CMDCA.
I - Poderão ser apresentados pedidos de impugnação
de voto à medida que estes forem sendo apurados,
cabendo  a  decisão  à  Comissão  Eleitoral  pelo  voto
majoritário  de  seus  componentes  com  recurso  ao
CMDCA, que deliberará em 03 (três) dias úteis;
II - Os candidatos poderão fiscalizar pessoalmente ou
por  intermédio  de  representantes  previamente
cadastrados e credenciados pela Comissão Especial
Eleitoral - CEE, à recepção e apuração de votos;
III  -  Em  cada  local  de  votação  será  permitido  a
presença  de  01  (um)  único  representante  por
candidato;
IV - No local de apuração de votos, será permitida a
presença  do  representante  do  candidato  apenas
quando este se ausentar;
V - A Comissão Especial Eleitoral manterá registro de

todas  as  intercorrências  do  processo  eleitoral,
lavrando ata própria no livro de ata do CMDCA, da
qual será encaminhada pessoalmente ao Ministério
Púbico;
VI - O CMDCA manterá em arquivo permanente todas
as  resoluções,  atas,  inscrições  e  demais  atos  ao
processo  eleitoral  do  Conselho  Tutelar,  os  votos
poderão ser incinerados em 04 (quatro) anos a contar
do termino do escrutínio;
VII  -  Havendo  empate  na  votação,  será  declarado
eleito o candidato com mais idade;
VIII - Concluída a apuração dos votos e decididos os
eventuais  recursos,  o  CMDCA  proclamará  o
resultado,  providenciando  a  publicação  dos  nomes
dos candidatos com a respectiva votação.”
Art.  2º.  Esta  Lei  entra  em vigor  na  data  de  sua
publicação.  Palácio  Prefeito  Joaquim  Pinto  de
Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Lago
Verde – MA, em 20 de março de 2023. ALEX CRUZ
ALMEIDA  Prefeito Municipal
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LEI Nº 056 DE 20 DE MARÇO DE 2023. Cria a
denominação  Rogério  Coutinho  -  Poeirão.  Criação
que  v isa  homenagear  um  grande  c idadão
lagoverdense  que  muito  contribui  com  a  nossa
sociedade  e  dá  outras  providências.  O  Prefeito
Municipal de Lago Verde, Estado do Maranhão, faz
saber  a  todos  os  seus  habitantes  que  a  Câmara
Municipal  de Vereadores aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei: Art. 1º. Fica criada a denominação do
Estádio Municipal localizado no povoado Santa Luzia,
zona  rural ,  passando  a  conter  a  seguinte
denominação:  
I – Estádio Municipal Rogério Coutinho.
Art.2º.  A  placa  indicativa  conterá  além  do  nome
indicado no inciso I do artigo anterior a expressão
“POEIRÃO”. Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação. Palácio Prefeito Joaquim Pinto de
Oliveira,  Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Lago
Verde – MA, em 20 de março de 2023. ALEX CRUZ
ALMEIDA  Prefeito Municipal
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