
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

GABINETE DO PREFEITO

LEI ORDINÁRIA N° 1.826/2020 

Altera a redação da Lei ordinária n° 1.607/2015, 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 n° 1.607/2015 passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - o art. 4° da lei 1.607/2015 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 4o - A progressão funcional será de acordo com as classes previstas no anexo desta 
lei, sem limite de vagas.

[...]

§ 5o - Ficam asseguradas, sem exceções, a isonomia de remuneração, vantagens, 
gratificações, direitos e jornada de trabalho entre os contadores municipais.”

II - o art. 5° da lei 1.607/2015 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 5° - A promoção ocorrerá nas seguintes condições:

I -  para Classe Intermediária, pela comprovação de três anos de tempo de serviço;

II - para Classe Especial pela comprovação de 10 (dez) anos de tempo de serviço e/ou 
pela comprovação de conclusão do curso de mestrado e/ou doutorado nas áreas de contabilidade, 
auditoria, perícia, controladoria, consultoria contábil, analista contábil, planejamento tributário e 
gestão pública, em instituição nacional e/ou internacional.

§ 1° - Para fins de promoção, por critério de tempo, os interessados terão que apresentar 
certidão de tempo de serviço expedida pelo Departamento de Recursos Humanos do Município.

§ 2o - Para efeito de promoção dos contadores, por critério de tempo, serão considerados 
como tempo de serviço: o exercício em função efetiva e/ou comissionada assemelhada anterior ao 
cargo de contador efetivo, as licenças e os afastamentos.

§ 3o - Entende-se por função assemelhada aquelas exercidas nas áreas de contabilidade, 
auditoria, perícia, controladoria, consultoria contábil, analista contábil, planejamento tributário e 
gestão pública.

§ 4o- A  promoção pela comprovação de conclusão do curso de mestrado e/ou doutorado é 
devida e imediata independente do tempo de serviço.

§ 5° - O pagamento da referida promoção é devido a partir do primeiro mês subsequente 
ao mês da data do requerimento apresentado pelo interessado."
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III - altera o caput do art. 8° da lei 1.607/2015:
"Art. 8o - O contador efetivo poderá ser designado para, cumulativamente, realizar a 

contabilidade dos fundos e/ou fundações de competência da Prefeitura de Imperatriz, fará jus a 
uma gratificação por exercício da função comissionada, no importe de 20% (vinte por cento) sobre 
os seus vencimentos, sendo vedada a acumulação de responsabilidade de mais de um Fundo 
e/ou Fundação pelo mesmo contador, salvo quando não houver número de contadores suficiente 
para demanda.

IV - acrescenta o Inciso XXII ao art. 9° da lei 1.607/2015:

XXII - consolidação, coordenação, acompanhamento e avaliação de planos, programas e 
orçamentos.”

Art. 2o - Os servidores efetivos poderão ser designados para compor o Departamento de 
Planejamento Orçamentário da Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária 
(SEFAZGO) que é o Órgão Central de Planejamento Orçamentário da Prefeitura Municipal de 
Imperatriz.

§ 1o - O Órgão Central de Planejamento será composto pelas seguintes funções 
comissionadas:

Função Escolaridade Vagas
Secretário Adjunto de Gestão Orçamentaria - 01
Analista de Planejamento Orçamentário Nível Superior 04
Técnico de Planejamento Orçamentário Nível Médio 02

§ 2o - A composição dos membros do Órgão Central de Planejamento será realizada por 
meio de portaria editada pelo Prefeito Municipal e/ou pelo Secretário Municipal de Planejamento, 
Fazenda e Gestão Orçamentária, fazendo jus a uma gratificação de planejamento, por exercício 
da função comissionada, no importe de 10% (dez por cento) 
sobre o seu salário Base.

§ 3o - O Órgão Central de Planejamento do município será constituído majoritariamente por 
contadores efetivos.

Art. 3o - A cada 03 (Três) anos todos os contadores, que estiverem na Classe Especial, e 
os Agentes de Fiscalização Fazendária, que estiverem na Classe Final, terão promoção horizontal 
com um aumento de 20% (vinte por cento) sobre o seu vencimento base vigente, sem prejuízo do 
art. 2o da Lei 1.752/2018 e do art. 8o da Lei 1.768/2018.

§ 1o - O prazo para promoção horizontal referido no caput deste artigo terá início de 
efetividade em 01 de janeiro de 2020, gerando direito a primeira promoção a todos os contadores, 
que estiverem na Classe Especial, e os Agentes de Fiscalização Fazendária, 
que estiverem na Classe Final, em 01 de janeiro de 2023.

§ 2o - O pagamento da referida promoção é devido a partir do primeiro mês subsequente 
ao mês da data do requerimento apresentado pelo interessado.

§ 3o - Nenhuma gratificação paga aos contadores será computada no limite de que trata o 
Art. 44 da Lei Municipal n° 1.593/2015.
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Art. 4o - Todos os Agentes de Fiscalização Fazendária, em exercício do cargo de acordo 
com suas atribuições externas, terão direito ao Adicional de Periculosidade no importe de 30% 
(trinta por cento) sobre o salário base vigente.

Art. 5o - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta do Tesouro 
Municipal.

Art. 6o - Fica o executivo municipal autorizado a publicar a versão consolidada da Lei 
1.607/2015 com suas alterações.

Art. 7o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as leis e 
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIi IÃO, EM 14
DE ABRIL DE 2020, 199° ANO DA INDEPENDÊNCIA E 13

FRANCISCO DE ASSIS ANDRA 
Prefeito de Imperatri



SEXTA, 24 DE ABRIL DE 2020

ESTADO-DO MARANHÃO •2?
ritIRA MUNICIPAL DE 1MPF.RATRI/ 

CAfllNETE DO PREFHIOC" EDITAL DE INTIMAÇAO
gjfe(tsric ImóvétSídtfli'’ Oficiu l-xtr.iiiuUcial de Imperatri/.-MA, vou, n obedecer o 
aassaar do An: 16 do Provimento n“ 65/2017 do Conselho Nocional de Justiça, 
ifegarr interessados no processo de RECONHECIM ENTO DE USUCAPIÃO 
&ML cujos elementos essenciais são os que seguem:

g ; JOSÉ DE OLIVEIRA LIM A FILHO, brasileiro. miKtar. ponador da Carteira 
iÜiÁH,ão 04350289960 DETRAN/MA, e da cédula de Identidade 0858377930 
tm  CPF sob o  n" 258.002303-82, casado sob regime da comunhão parcial de bens 
•.VA MARIA COSTA SILVA LIMA, brasileira, do lar, portadora da cédula de 
W0279220122 SESP/MA e  da Carteira Nacional de Habilitação n° 02913730710 
«scrita no CPF n° 5S9.609.951-15, residentes o domiciliados na RuaA m azonasn0 
i Imperatriz, na cidade de Imperatri/.-MA;

UVRO: I> 49 FOLHAS: 11* ORDEM: 19227
Altera a redação da Lei ordinária n* 1.607/2015, e 
dá outras providênciasEDITAL DE PROCLAMAS

' ’ Matricula:
0296520.155 2020 6 00049 1160019227 93

THIAGO GOMES DA SILVA c ERIKA ALVES F1NTO, Maria das Graças Souza Vdo*o,
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:

TERREN O  nesta cidade, ã Rua Amazonas n" 625. Nova Imperatriz, cadastrado no 
4. quadra 022, lote 0039. unidade 001, com a área de 290.082. m atriculado sob o 
á rea edificada residencial de 18032nr‘;

JO Ã O  A LIPIO  DOS SANTOS t  M ARIA FUISA DOS

Vl hS: NAVANF. MARIA VERAS DO NASCIM ENTO ALVES o sa n it to a i o 
SOUSA ALVES, CLAY RECA ZO N E DE A LEN C A R  BAUSXA e 

.DA SILVA FÒNTE.

E IS (quinze) DIAS. contados da terceira e últim 
ç je r  direitos. Nos termos do a rt. 1G§1* V, a  não ap 
implicara anuência ao pedido de reconhecimento

Í3Bperatriz-MA. 14 de abril de 2020.

§ 2* - A composição dos membros do Ôrgâo Centra) de Planejamento será realizada po meio de portaria editada pelo Prefeito Municipal e/ou pelo Secretário Municipal de Ptanejamentc Fazenda e Gestão Orçamentária, fazendo jus a uma gratificação de planejamento, por exercia» da função comissionada, no importe de 10% (dez por canto) sobre o seu salário Base.
§ 3* - O Órgào Central de Planejamento do município será constituído majontariamente po contadores efetivos.
A rt 3* - A cada 03 (Três) anos todos os cantadores, que estiverem na Classe Especial. < os Agentes de Fiscalização Fazendária, que estiverem na Classe Final, fierão promoção, horizonta

art T < t a W L ? l a 2 0 1 8 e d o a r t 8 * d b l w voncim«rto “ pre>UiZ0 dc
§ t* r O prazo para promoção horizontal referido no caput deste artigo terá início di etetadade em Ot de pneiro de 2020. gerando direito a primeira promoção a todos os contadores que estmerem na Ciasse Especial e  os Agentes de Fiscalização Fazendána. qoe estiverem na Classe Final, em 01 de janeiro de 2023.

Art 1? - DECLARAR a vacância do cargo de ASSISTENTE, SOCIAL, 
ocupado pelo(a) seividor(a) efetivo(a) KARLA MAYSA BRINGEL MACHADO ARAÚJO,
matricula 77.353-0, portadora) CPF n° 468.052.903-25. em razão de posse em outro 
cargo inacumulável, nos termos do artigo 39. inciso VHI. da Lei Municipal n° 1.593/2015.

Art. 2o -A  vacância de que trata o art. 1o desta Portaria será pelo prazo de 03 
(três) anos. ou antes, compreendendo o período de 31/12/2019 a 29/12/2022, a pedido 
doca) servkte(a) para assumir o outro cargo púbfico.

_  ^  38 - Esfai portaria entra em vigor na data de sua ptfticagâo ncsptacares

«cesaic 33(3) servidor(a) efetivo(a) TATIANA NOLETO 
■lp> at Asssaense Administrativo, matricula 46450-3 para 
«jÈNte «  Assessor Especial. Simbologia DANS-3, na 
p in ^ fir- Snoai e Assuntos Pofiticos -  SECAP. com ônus

dc Periculosidade no importe de 30<

Art 5® - Fica o executiv 1.607/2015 com suas alterações.C irurgião-D entista 1* OFÍCIO
EXTRAJUDICIAL 
DE IMPERATRIZ

UVRO; 0 49  FOLHAS: U70RDEM: I9Z2*
EDITAL DE PROCLAMAS

- ■ 1 >1 n ■ •'f , Mencitta: 
02965201552020600049116001922793

VVTOXH) ARIOSTO ARAÚJO NETO e LETÍCIA MIRANDA J


