
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI ORDINÁRIA Nº 1. 752/2018 

Altera a redação da Lei Ordinária nº 1.607/2015 de 14 

de outubro de 2015 e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, 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 -A Lei nº Ordinária nº 1.607/2015, de 14 de outubro de 2015, passa a vigorar com 

as seguintes alterações: 

1 - o Art. 4° passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 4° -A progressão funcional será de acordo com as classes previstas no anexo 

desta lei. 

§ 1º - A progressão funcional, que importará na mudança de uma classe para 

outra, ocorrerá, sempre obedecendo aos critérios de tempo e/ou merecimento. 

§ 2° - A Direção de Contabilidade, Planejamento e Orçamento do Município de 

Imperatriz será exercida por contador, investido em cargo comissionado, de livre 

nomeação e exoneração do Prefeito, remunerado na forma do anexo desta lei. 

§ 3° - O cargo de Assessor Contábil previsto na Lei Ordinária nº 1.235/2007, será 

investido em cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração do Prefeito, 

remunerado na forma do anexo desta lei. 

§ 4° - O cargo de Auxiliar de Contabilidade será remunerado na forma do anexo 

desta lei. 

§ 5° - Fica assegurada a isonomia de remuneração, vantagens e gratificações entre 

os contadores municipais." 

li - o art. 8° passa a ter a seguinte redação: 
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"Art. 8° - O contador efetivo após estágio probatório poderá ser designado para, 

cumulativamente, realizar a contabilidade dos fundos de competência da Prefeitura de 

Imperatriz, fará jus a uma gratificação por exercício da função comissionada, no importe 

de 20% (vinte porcento) sobre os seus vencimentos. 

§ 1 ° - A função comissionada será exercida por meio de portaria editada pelo 

Prefeito Municipal ou pelo Secretário Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão 

Orçamentária (SEFAZGO). 

§ 2° - Fica vedada a acumulação de responsabilidade de Fundos de Função 

orçamentária distinta, pelo mesmo contador." 

Ili - o Anexo da Lei Ordinária nº 1.607/2015, passa a ter a seguinte redação: 

ANEXO 

CLASSE VENCIMENTO BASICO DE 
CONTADOR 

CLASSE INICIAL R$ 6.000,00 

CLASSE INTERMEDIARIA R$ 8.000,00 

CLASSE ESPECIAL R$ 10.000,00 

CARGO VENCIMENTO BÁSICO 

AUXILIAR DE 
R$ 4.000,00 CONTABILIDADE 

CARGO SALÁRIO REPRESENTAÇÃO 

DIRETOR DE 
R$ 3.000,00 R$ 8.000,00 CONTABILIDADE 

ASSESSOR CONTÁBIL R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 

Art. 2º - Fica definido o mês de março de cada ano como data base para o reajuste 

e/ou correção monetária anual do vencimento básico e do vale alimentação dos 

Contadores. 

Parágrafo único - Os reajustes e/ou correção monetária anual 

valores constantes no Anexo desta lei. 
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Art. 3º - A licença remunerada para qualificação profissional para os Contadores 

fica adstrita a requerimento apresentado pelo interessado no prazo estabelecido pela 

Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária (SEFAZGO), por meio de 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias a ser publicado no mês de dezembro de cada ano, 

par~ garantir a efetividade do presente dispositivo. 

Art. 4° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta do 

Tesouro Municipal. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 

1° de setembro de 2018, revogando todas as leis e disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, 
AOS 04 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2018, 198.0 DA INDEPENDÊNCIA E 
131.0 DA REPÚBLICA. 

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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o progresso C2-2 SÁBADO, 06 DE OUTUBRO DE 2018 

Amastha e Ataídes fecham campanha lado 
a lado em Palmas, acreditando na vitória 

Oivul a ão 
O senador Ataídes Oliveira, candidato à sou: "O grande presente para todos os tocanti-

reeleição pelo PSDB, e o candidato a gover- nenses será a vitória, nas urnas, da coligação 
nadar pelo PSB, Carlos Amastha, fecharam a A Verdadeira Mudança!" . 
campanha eleitoral lado a lado, num comício Público em Taquaral to no comício deAmas-
na noite dessa quinta-feira, 4, em Taquaralto, tha e Ataídes. 
em Palmas. Em clima de festa, a coligação A 
Verdadeira Mudança comemorou o que clas
sificou como "a boa acolhida" dos eleitores ao 
longo da campanha e disse "estar certa da vi
tória" , no domingo, 7. 

O ex-prefeito de Palmas destacou os avan
ços conquistad~ em sua gestão na capital, 
criticou "os desnlándos e a incompetência" do 
governo Mauro Carlesse (PHS) e salientou 
que, "sem segurança jurídica e instituc ional, não 
dá para empreender no Tocantins" "Vamos 
virar essa página, votando nos candidatos da 
nossa coligação", pediuAmastha. 

O candidato do PSB fechou o comício lem
brando queAtaídes foi o único empresário que 
o apoiou em 2012, o único que acreditou que 
"o sonho de mudara Tocantins seria possível" . 
"Desta vez, eu e Ataídes vamos comemorar 
juntos a vitória" , garantiuAmastha. 

Antes de encerrar seu discurso, ele voltou 
a pedir voto para Ataides, segundo ele, "um 
senador inteligente, preparado, trabalhador, 
que vai nos ajudar a trazer muito mais recur
sos para o Tocantins e a mudar a história do 
nosso Estado" . 

Ao fa lar sobre os 30 anos do Tocantins, 
celebrados nessa sexta-feira, 5, Amastha avi-

Dia de agradecimento 
No palanque com a esposa, Viviane, e vári

os outros candidatos. da coligação a vagas na 
Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, 
Ataídes fug iu do roteiro tradicional dos discur
sos eleitorais: "Hoje não é dia de discurso, é 
dia de agradecimento. Primeiro a Deus, de
pois a vocês, nossos innãos palmenses e to
dos os irmãos tocantinenses, que nos recebe
ram tão bem por onde passamos" . 

A três dias das eleições, o tucano apresen
tou uma prestação de contas de todos os be
neficias que trouxe para o Estado nos últimos 
cinco anos, como senador. Segundo ele, fo
ram mais de R$ 300 milhões só para habita
ção, incluindo quase 5 mil casas populares e 
3. 963 cartões-refo1111a; 52 kits de Conselhos 
Tutelares; R$ 77 milhões para .asfalto; R$ 27 
milhões para saúde; R$ 7 milhões para infra
estrutura urbana; R$ 2,3 milhões para o turis
mo; R$ 2,7 milhões para a agricultura; e R$ 
460 mil para o esporte. 

O candidato também defendeu que foi o 
responsável pela liberação de RS 44 bilhões 
das contas inativas do FGTS, que votou con
tra o foro privilegiado, presidiu três Comissões 

Em Araguaína, Carlesse di1 que vai 
retribuir "cada voto com trabalho" 

Carlc•so: "Obrigado, Tot:antins. Todas a• pesquisas apontam nossa grande vitória • 
eu saberei retribuir com muito trabalho cada voto recebido " 

EDITAL O[ PROCLAMAS 

A coligação do governador Mauro Carlesse 
(PHS) reuniu milhares de pessoas na Praça da 
Bandeira, em Araguaína, local histórico das gran
des concentrações na cidade. 

"Agradeço a todos vocês que me acolheram 
desde a eleição suplementar. Araguaina é espe
cial para mim e para o Tocantins, e podem con
tar com nosso governo nas transformações que 
a cidade precisa. Obrigado Tocantins. Todas as 
pesquisas apontam nossa grande vitória e eu sa
berei retribuir com muito trabalho cada voto re-

~ .er:~~ ;::.:=:::=·-~ cebido 11

, disse Carlesse. 
,....,. .. ,mcLW,IY .. C.W,.,Li •iL P.,ar-•-1)1:(.lAiAM, o prefeito Ronaldo Dimas dé:liniu como 11 má• 
~~~'i'~~·.;t.~~:.._ ..... _::,,,:,"•;~7: gica" a ação do governo Carlesse em Araguaí• 
"1in1•i""2,.lillo:lov: M.,,.,n:uMot a Si1 .. ,.._Mw•c-~. na· e;: no Tocantins. "Costumamos dizer que não 
~~~::::,.-;:~~~.!.!!'! há mágica para a solução de problemas, mas o 
Jloc.1•blol••M ....... ...... w..,...,~.~........ que o Carl esse está fazendo em tão pouco tem-
,.ª ... 111~•-i--•..-.1W.111JffllAMOT4ACw.1.P4QJ.v1,, po em Araguaína é algo extraord inário, mágico. 
Qw•-"•~•~--=rert • 10A.1.n11_,. Imaginem o que poderemos fazerem quatro anos 
~,..:-,.!"=..~-:;::.~---· ....... ui com a recondução de Carl esse ao govemo", disse 

o gestor municipal. 
O co mício em Aragual na teve a participação 

do vice-governador Wanderlei Barbosa, dos can
didatos ao Senado Cesar Halwn e Eduardo Go
mes, deputados estaduais e federais, prefeitos, 

,-----------------------, vereadores e muitos lideres da 
região norte do Es1ado. Caries
se realiza o último ato desta PEDIDO DE LICENÇA ÚNICA 

GOLD BAR, inscritanoCNPJ I0.747.370/0001-40. toma público campanha, neste sábado, 6, com 
que rcqutreu junto à Secretaria l'vlunicipal de Meio ~mbientc e uma caminhada na Avt:nida To
Recursos Hidricos-SEMMAR.1-1 , o pedido de Licença Unica, loca- cantins, em Taquaral to, na ca
lizada na Rua Bom Jesus, 195, Bairro Beira Rio, Imperatriz-MA, pi tal. (Com infommções tlt1 

...,c_o_n_fo_r_m_e_p_ro_c_es_s_o_S_E_M_M_A_R_H_,_,º_2_90_3_1_20_1 s ______ __. Assessoria tle J mpreusa) 

Ama•tha faz apelo ao• eloltores: "Vamo• virar e••a página, 
votando no• candidato• da nossa coligação" 

Parlamentares de Inquérito• fato inédito para da política e resolver essa grave crise do Bra
um Iocantinense - e combateu "de fonna fir. sil e do Tocantins" . "Se a gente acabar com a 
me" a corrupção. corrupção e com os privilégios, vai so brar di-

Mais uma vez, ele destacou a imponância nheiro para a saúde, a educação e a seguran-
do voto consciente, observando que "é atra- ça. Dia 7 está logo ai , vamos ficar alenlos à 
vés do voto que vamos tirar os maus políticos responsabi lidade do voto", pediu. 

ã 
l;.llAOOOOMAIIAHHÃO 

PN:FEITUA.Ml ..... olLDfi.tU.,,nu,: 
04IIIHUl:UOl'kt.•~11u 

"'1wo •,..NstoNi..10.llln6/krr"IMl'IHU•H 

........... 20,~ ... - .. ....... - ... 

O PREFEITO 1111.MICIII.U. oe: IMN!AATIUl, UTAOO 00 IWINlt\ÃO, fAZ I.\Bllt A 
100010t IIUI HABITAHTU tllll: A CÃlüRA MUNICIPAL Dl YIIIIAOORU 
~llUIN«:IQHOAUGUlo!TIIEI: 

M t' , ALâ rfQdoMotl' 11117001.\, o,,kdt~.xn1.- ■ "'IP"I'
___ _,,_,_ 

'.lwl. 4'•A111.-uo~ .. ,,i. ... -om, .,.C1H- 111-ia.no-

fl'•A~~Uldorà-llf'OMMll,..•ÀOl'IÇII Ot..,..CIKMPn 

- · ·-----~-.,, ...... OtlM\pOel:N-----

tr• A Lll~--c...~. ,..,..,_.~-~OI 
......,_._.__.,..._......,~-tüu .. -,,o~ . ....... 
~-~Clll,.,..,_, __ ,__...OO_dallill. 

tr 0199"• ""'-'-c.,,,i,.,.,,__n,i..tOo•••rr"uW2001, 1Ut 

""'"'-'-•'l"-• *Wl•~•-~Wl'1~ 
--n.1111mww .. .,........,1111 

l'' •OWW"llo~dit~ Mil_,.. _ _,_ 

l• •raMM9W.01o ilol i,i.w-u•açaG.WWIIIOtflllQl'~
i.-~• 

·M.r•o~....,. • ..,....i..,.Pf'lllr,Mórlol)OIIOI•-••~,. .. 
~ . rl!Olbw1~QIIIMalo50~11&f'Nloi»'IM 

l,npa,al,iJ.fd)ua11m•91"""'çal~III.IICkm .. 11111ÇN~1.n."'Cti1111 

N~(-porc-)1,00ltOIW\ll_f'r_. 

11' •À li.o .... ..., ,,..U,-Jo _,,._...i. W1 """"llo w,IIÂI-.Jil;,,Ja, i..t, 

"'-'-...._.i""P")~~•~. r .. _ , o..o 
~ (5EFAZGO). 

i :I' Fll,o;'oUOICUIOl~IIO/Ujl<,_,.,,_d6f~,MÍ""9k' 

~._,pH-~· 
•• 11Q111cta lAliO......lf'leGltlC I~ ...... -•~~: 

"""º 
1
~-.... - ... --~--,,=,..,..==11r~ 
f-=== c-+-- ~':'1êê/==-
I W\I~~ ,.. .. -. 

1 f.;(~~.ii"i"..:.. RS,.000.0G I RJl.000,GO 

.-.SSl:SSORCOf,ITÃK RSt000.0B Rt2.DOO.IIO 

Alt.lº•Flcl-omo\aflOllra;r>"".-.-.,,,, __ ,.._IW" ",_,,· .. 
- ... ~-.-..II0-'11:>~0 IIO-~
,-

,.,..,."' irtko - O. r..;...... .-111 ~ ~ .. _., ~ ,-" 

M.2' •AD'IQINIIV'IMda,-1~prdit,MN!pt19,_~ 
11:.t ..-1111 ~-ap--.,,,01)1111 ... __ IIO pl'NO .....,_,. 

9'eNclf-.iat.........,.,_,_,o.tao~ (SEfAZOO).,a,-• 

....,oampruodl30{lrlnlljdllt1-~ ... ••dlariln::l0tc:ld.l

i-•a-d1~c1c1111-.n11~. 

M.lf • N...--dKonMatdol~.,.._lliCIClfflflo.CU!ltlclo 

, __ 
Mt'•f11a111t -.-,..,ggr 1110tUdl-~,ci:n --1Hftiriat 

1"dll~dll201,. ,w~...._ ... ,dÍIQOllçOMMIODnlfltil) 

G.Ultil"li 00 l'MVEITO •UNICPAI. DE IMPERATRIZ. UTAOO 00 IIWU,lfiÃO, 
Ml!I N DU.I 00 wtl Ot: OUNMO 00 NiO DE 1011, IM.' 0A INOUENOOICIA E 
Ut ,•O.- l'IU'UaJCA. 

01.,.. ,-. o ,.,,,..,11 wWtlal I lf•~,6- -
_,,14o,"-'º""'··"-""'•-•1U. 

o,wflTOIIIUt«:IPALOt:IMPUATltll. HTAC/OOOIUJIAHHÃO.rJ.Z.u.a[II.A 
TOOOI 05 ffu. IWNTAHTU QU~ .\ Cl.lil.AM WU,,WC:PA.L Df ttftUDOAU 
Al'II.OYOU f fU UHCIOHO A UGUOOI Llt 

OOAUJUITE 

Arl. l ' • Oo-.. - -. - .. - •-~-S.Oo:11 <111 
"'-.......... ~ .. -•1001ol'A-(1<Mp,;,--.j, ....,..owUtloH>1 ... 1_1ifdol 
-• dl 2011 , ,,__,.. .. ot ~ • ç~.;. ~ ~ dl --·-,,.-~c.-~u-b----~---.. 
M11rCOPildl~lla ~-- .... ---delUI.O~.OO (""'•-,._l. l 
~ o. -.,"" 10,e 

ll" •f'a-rOQMOe - •1111•--•---'61o,b,;;1,...,,.. """"'-• .. w..-... . 1-.-........... .-... 
00 TÍCNICO I M RAOIOL00l.l, 

An.1" -f;e.,....,..._ • ..,,.._.,_~-111~ . .,...,., N> 
::::':.!!.!.:.1!;3:o<~ ... --··- ·-... •-•'l'lff<I-•).• 

- P-fc,,,...,._p.orolU500.00(~-l •"':O.dol .... _ -T""'--•IE........,.,_.,.,.._CliaanllMyo _ .,... __ .,.._..._, 
l'!,qa111~CU.flfflllM'Sf" . •-· ...... ,.,,,..._ .,.......,. 
___ ..,....,.ltlloGl·•.r.laWIIIII/P'rOl,illtm1Slllc»Glf.,,..,P$F 

GI\ATil'WõAÇÃO-

M ◄' • Q.-,_-.. ~Ql,,O!laO~W9fl gr~_,._, • ..,..,..,..~ws.opor,oa.-...... l'011. ,.,.--11c 

IJ R$ ICIO.CIOCc.tM-•J - ....... ~-.L 

• I Al lW.00(..,_ ...... J-N.-.!-,, 

P11~lo Úllko · A g,illiluç:k, W.oGI ngçap..a IIONI -,,oo * 111• 
-- M ,..,__ <Ili ~M<f,llr -• ., ....... Ç~•O. Mk, a.-i <Jl·No O ~--~.~j,qw•Mn-"""11<-o º,..._ •fflk---õ>ta-t•. 

CIMTIP'ICAÇÂOCl:O 

Arl. 1• - o,.io, ao fll°"",co,;~ ~ --••-•..., ~.,.... •'--
- ... c.r...oeEsp«,.~ ~ - ÇEO.-,..,.._. 

01 Rt !>OC),tl0 <-•--1- - ..... dO< .. - . ,,.. CIIIOlla""""-< -~.a.-)1,1-N-.0 ___ _ 

~I R1 '5.e.70 llr••- • or_,. • olla ,... • - _._) - -....,.., _ _,, ~ ....... _li ___ _ '""'_ . ..........,_ 
-~•lCIIIMll) IIOto11tffl•f',M. 

Puàf,ato Ünko - A ~tll(W COfll.ut /IO ,_,.. - Wliga n .. -
Cl.ml.Ut.'<OK>f--Ot-OUIIMQ/~ 

........ ·-•-•~"-"""""'" ........ IM99"'."'""°'·----·-• • ~-.... ---·-.......... 111Mill<o-.C,O,,. - no -<111. 

1jR$lOO,ao1.._, .. ioj--ll<:nic.to""~• •'-'--
i,,r.,..•JC11a•-a. 

~IRS40CI.DO l..--"'••!---•~ . ...._,~•40""'M_.. 
P•ttomo Ulllco • " ,-~u ~ ~o ~ o• ..,.ao "'° ..,, 

~KI--IOOIQ\IO-OWMgrlli~ 

DOlll'ROOKAIII.U,r.llfllMS 

IV\J" • FQIIIIOlll-U ~ dol \JIU~-dlt~lfflU 
F--.., ,-.a .. - ....... ~--QQ~lll-llll5~;,,,..._: 

ljP'l'9'tffWls-lllliO.f_,.,j ... P$f! 

111'109-'t,...S.~Olu!-PGB 
q c-.,:1o,~, ~ ... - c1:o, 
d)C-0MAritr~-s-.Jtfhl..,_,.,__Cl:kf81, 

•J"Mlloo. ...... •s.....111,- -HA.Sf , 
r)~ntíeuit: 

g]~o._,.__o.....aw.!W). 
li)~ ....... 
' ---Gr--OÇN!la"-- _____ ....___ ... Unüoa --JIAdil:á;w-,•~-- ....... oekJlCll,CIOfc.ilu1--...itj. -_.,..,..._,..., ___ ...,_....,N .... 1\#W 

l" ....... 0.-.. - Aoi,~.....- ... ~--- ....,...__.,.o..... .. c--~~ 
...... r_,.. ___ d•~e• ~.i.w-1orto1oanu,a. 
~ ~ 90 r • ...,..a ~ ~"" ,__ oa - .....,_ • e111 
__.... _ _,.,_dol.....,_.,...~....,ali...,.,o\Jnllo 

~-;:.:::,~--- ... ""°' .... 11 .. , ... ~ .~-


