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DECRETO Nº 056/2021, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021

prevenção.

ALTERA DECRETO Nº 019/2021, QUE DISPÕE SOBRE
MEDIDAS
TEMPORÁRIAS
PREVENTIVAS
E
RESTRITIVAS
PARA
ENFRENTAMENTO
À
TRANSMISSÃO DA COVID-19, NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 25, de 21 de abril
de 2021, que “Declara Estado de Calamidade Pública” no
Município de Governador Nunes Freire e recepciona, no que
couber o Decreto Estadual nº 36.597, de 17 de março de
2021, e suas posteriores alterações e regulamentações e dá
outras providências”, reconhecido pela Assembleia
Legislativa através do Decreto Legislativo nº 640/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL JOSIMAR ALVES DE
OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais e atendendo ao que consta no Decreto do
Governo do Estado do Maranhão;
CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, de 03
de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional,
em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus, o que exige esforço conjunto de todo Sistema
Único de Saúde para identificação da etiologia dessas
ocorrências, bem como a adoção de medidas
proporcionais e restritas aos riscos;
CONSIDERANDO a necessidade de atender às
diretrizes estabelecidas nos planos Nacional, Estadual e
Municipal para a prevenção e para o combate ao COVID
-19;
CONSIDERANDO o Decreto nº 36.531, de 03
de março de 2021, alterado pelo Decreto nº 36.762, de 28
de maio de 2021, ambos do Governo do Estado do
Maranhão;
CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos
casos de infecção por COVID-19, dos indicadores
epidemiológicos e do perfil da população atingida, visando
à definição de medidas proporcionais ao objetivo de

D E C R E T A:

Art. 1° Ficam Prorrogadas até o dia 30 de setembro de
2021, as medidas sanitárias previstas no Decreto nº 019, de
21 de março de 2021, passando o art. 11 da referida norma,
a vigorar com seguinte redação:
“Art. 11 - Fica permitida até o dia 30 de setembro de 2021 a
visitação aos pacientes internados no Hospital Municipal
PROBEM, bem como a presença de acompanhantes,
principalmente aqueles que fazem parte do grupo de risco
nos atendimentos de urgência e emergência, exceto nos
casos previstos em lei e/ou por estrita recomendação
médica, sendo observado o nível de ocupação máxima de
até 50% (cinquenta por cento) da capacidade do Hospital
para visitantes/acompanhantes.”
Art. 2º - O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial do
Município, no prazo de até dois dias úteis, após a
publicação deste Decreto, o texto consolidado do Decreto nº
019, de 021 de março de 2021.
Art. 3º - O prazo disposto no art. 1º deste Decreto poderá
ser alterado, a partir de nova avaliação, consideradas as
orientações dos profissionais da saúde.
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destino, que serão pagos à parte pelo Município.
4º A diária de viagem será devida aos Agentes
Políticos do Poder Executivo e Servidores Públicos
Municipais, e também aos seguintes agentes:

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

REGISTRE - SE, PUBLIQUE - SE E CUMPRA - SE.
GABINETE
DO
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
GOVERNADOR
NUNES
FREIRE,
ESTADO
DO
MARANHÃO, AOS QUATORZE E UM DIAS DO MÊS DE
SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM,
(14/09/2021).

I - Aos servidores públicos cedidos ao Poder Executivo
Municipal por qualquer órgão da Administração Estadual,
Federal ou Municipal;
II - Aos membros de Conselhos Municipais, inclusive do
Conselho Tutelar, que eventualmente se deslocarem da
sede, por motivo de serviço e no desempenho de suas
funções.

_______________________________________
JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA

Art. 2º A concessão de diária fica condicionada, sempre, à
existência de disponibilidade orçamentária e financeira na
respectiva unidade administrativa.

PREFEITO MUNICIPAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES
FREIRE, ESTADO DO MARANHÃO JOSIMAR ALVES DE
OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município, art. 31, 32, e 50, e tendo em vista o
que dispões o caput do Art. 37 da Constituição Federal, o
inciso XIII do Art. 6º da Lei nº8.666/93 e os incisos I e IV do
Art. 4º da Lei 10.520/02, faço saber que a Câmara de
Vereadores aprova e eu, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O agente político e o servidor público da
administração pública direta, autárquica e fundacional do
Município de Governador Nunes Freire (MA), que se
deslocar da sede, eventualmente e por motivo de serviço,
para participação em eventos ou cursos de capacitação
profissional e demais interesses do Município, fazem jus à
percepção de diária de viagem para fazer face às despesas
com hospedagem, alimentação, deslocamento urbano,
pedágio e estacionamento.
1º As diárias serão concedidas antecipadamente e
por dia de afastamento.
2º A solicitação de diárias deve ser feita com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas
da data da realização da viagem, em formulário
próprio constante no Anexo II desta lei, salvo em
caso de emergências.
3º Não se incluem no valor da diária os gastos com
transporte entre o município e a localidade de

Parágrafo único. As despesas com combustíveis, peças,
pneus e serviços, realizadas fora do Município, durante
viagens, em caráter excepcional, serão ressarcidas
mediante apresentação de cupom ou nota fiscal, o qual será
anexado ao Relatório de Viagem.
Art. 4º Os valores das diárias de viagem são os constantes
no Anexo I.
1º Os valores constantes no Anexo I dizem respeito
a diárias com pernoite, devendo ser abatida em 50%
nos casos de não haver a necessidade do pernoite;
2º Diárias com pernoite não serão pagas, caso a
cidade de destino apresente distância inferior a 80
km.
Art. 5º A diária integral é devida sempre que for necessário
o pernoite oneroso do agente político ou do servidor público
em outro município, a cada período de vinte e quatro horas
de afastamento, tomando-se como termo inicial e final da
contagem dos dias, respectivamente, o dia de partida e da
chegada na sede do Município de Governador Nunes Freire.
Art. 6º São competentes para autorizar a concessão de
diária e uso do meio de transporte a ser utilizado na viagem,
o Prefeito Municipal e os Chefes de Departamento, dentro
da respectiva competência.
1º Quando não houver despesa com hospedagem
ou não for necessário o pernoite do agente político
ou servidor, e o afastamento for superior a seis
horas, o mesmo fará jus à diária sem pernoite, cujo
valor será aquele fixado no Anexo I desta lei.
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“LEI QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS
NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIRETA,
AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR NUNES FREIRE (MA), E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

Art. 3º As despesas com transporte e combustíveis para
veículo oficial serão custeadas pelas dotações próprias
previamente fixadas.
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comprove sua presença no local de destino
informado, tais como atestados ou certificados de
participação, comprovantes de gastos com
alimentação ou outros documentos idôneos.
4º O descumprimento do disposto neste artigo
sujeitará o agente político ou servidor ao desconto
integral e imediato em folha de pagamento dos
valores recebidos, sem prejuízo de outras sanções
legais.
5º A responsabilidade pelo controle das viagens e
da prestação de contas é, respectivamente, do
solicitante e da autoridade concedente, sem prejuízo
da fiscalização a ser exercida pelo Controle Interno.

2º Para viagens com duração inferior a seis horas, o
agente político ou servidor será reembolsado das
despesas que realizar, mediante apresentação dos
respectivos comprovantes legais.
3º Caso a viagem ultrapasse a quantidade de
diárias solicitadas e pagas antecipadamente,
ocorrerá
o
ressarcimento
das
diárias
correspondentes ao período prorrogado, mediante
justificativa fundamentada do agente político ou
servidor solicitante e autorização do Prefeito ou do
Chefe de Departamento competente.

I - No período de trânsito, ao servidor que, por motivo de
remoção ou transferência, tiver que mudar de sede;
II - No deslocamento para localidade onde o servidor ou
agente político possua residência;

I - mediante pagamento de diárias, pelos valores indicados
no Anexo I desta lei; e
II - pelo sistema de indenização dos valores gastos
(reembolso), mediante apresentação dos documentos legais
comprobatórios de sua realização.

III - cumulativamente com outra retribuição de caráter
indenizatório de despesas com alimentação; e

Art. 11 Os valores das diárias estabelecidas no Anexo I
desta lei serão reajustados anualmente, mediante decreto
do Prefeito, percentuais que forem concedidas aos
servidores públicos municipais.

IV - Ao agente político ou servidor que estiver em falta com
a apresentação da prestação de contas de diária anterior.

Art. 12 Constitui infração disciplinar grave, punível na forma
da lei, conceder ou receber diária indevidamente.

Parágrafo único. Constitui infração disciplinar grave,
punível na forma da lei, conceder ou receber diária
indevidamente.

Art. 13 Ficam instituídos os seguintes anexos a fim de
possibilitar o cumprimento das disposições desta lei:
I - Anexo I: Tabela de Valores de Diárias;

Art. 9º O agente político ou servidor que receber diárias é
obrigado a apresentar Relatório de Viagem e a respectiva
prestação de contas, no prazo de 03 (três) dias úteis
subsequentes ao seu retorno à sede, devendo, para isso,
utilizar o formulário constante no Anexo III e restituir os
valores relativos às diárias recebidas em excesso.
1º A restituição de que trata este artigo deverá ser
feita por meio de depósito bancário em conta
específica informada pela Tesouraria.
2º O favorecido deverá apresentar, junto ao
Relatório de Viagem, os comprovantes legais de
passagem ou tíquete de embarque e, excepcionado
no caso de veículo oficial.
3º Quando houver pagamento de diária com
pernoite, deverá o favorecido apresentar também,
junto ao Relatório de Viagem, o comprovante de
pagamento da hospedagem, e nos demais casos
deverá apresentar qualquer documento que

II - Anexo II: Formulário de Solicitação de Diárias de
Viagem;
III - Anexo III: Relatório Circunstanciado de Viagem e
Prestação de Contas.
Art. 14 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,
GOVERNADOR
NUNES
FREIRE,
ESTADO
MARANHÃO, AOS QUARTOZE DIAS DO MÊS DE
SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E
UM, (14/09/2021).
_______________________________________
JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA
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Art. 8º Não será concedida diária nas seguintes hipóteses:

Art. 10 As despesas de viagens do Prefeito e do VicePrefeito serão pagas com a adoção de um destes critérios:
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Art. 7º Fica autorizada a concessão de adiantamento de
numerário destinado ao pagamento de passagens e
transporte para o destino, devendo ser anexados ao
Relatório de Viagem os comprovantes legais das
respectivas despesas.
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por cento) dos acréscimos decorrentes de juros,
multa de mora e multa por infração;
2. b) em 03 (três) parcelas: redução de 70% (setenta
por cento) dos acréscimos decorrentes de juros,
multa de mora e multa por infração.
3. c) em 04 (quatro) parcelas: redução de 50%
(cinquenta por cento) dos acréscimos decorrentes
de juros, multa de mora e multa por infração.
4. d) em 05 (cinco) parcelas: redução de 30% (trinta
por cento) dos acréscimos decorrentes de juros,
multa de mora e multa por infração.

PREFEITO MUNICIPAL
LEI 116/2021 DE 14 DE SETEMBRO DE 2021
“LEI QUE INSTITUI PROGRAMA ESPECIAL DE
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA RECEITA FISCAL
DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE REFIS, COMO MEDIDA TEMPORÁRIA, DEVIDO À
PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA PELO CORONAVÍRUS
(COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

1º Poderão ser considerados, quando da negociação
da dívida, todos os débitos sob responsabilidade do
sujeito passivo com o Município, incluindo-se os
valores principais, assim como todos os acréscimos
legais devidos até a data da adesão ao Programa,
entendidos estes como: atualização monetária,
penalidade pecuniária, juros e multa.
2º Por ocasião da adesão ao REFIS, o sujeito
passivo poderá declarar débitos ainda não
constituídos, sob os quais não haverá aplicação de
multa por infração.

1º Quando da opção por parcelamento, a
negociação deverá ser promovida de modo que a
última parcela não ultrapasse o vencimento de 29 de
dezembro de 2021.
2º Após o prazo inserto no caput deste artigo, a
adesão ao REFIS ficará suspensa, até ulterior
decisão, que deverá ser formalizada por meio de
Decreto.
Art. 4º Quando da opção por parcelamento, este deverá
obedecer às seguintes regras:
I - Somente será homologado, para todos os efeitos, após a
confirmação do pagamento da primeira parcela.
II - Cada parcela mensal será expressa em reais, sendo que
o vencimento da segunda parcela se dará 30 (trinta) dias
após o pagamento da primeira, mantendo-se a
periodicidade para os vencimentos das demais, devendo-se
quitar todos os valores junto às instituições autorizadas pelo
Município, por meio da guia de Documento de Arrecadação
Municipal (DAM).

Art. 2º Os débitos sob responsabilidade do sujeito passivo
apurados na data da negociação serão atualizados
monetariamente e incorporados os acréscimos previstos na
legislação vigente, podendo ser liquidados:

Art. 5º Quando da negociação pelo REFIS de créditos
ajuizados, deverão ser pagos os devidos honorários
advocatícios, que poderão ser parcelados nos termos da
legislação competente.

I - sob forma de pagamento à vista, por meio de guia DAM
deste Município, com redução de 100% (cem por cento) dos
acréscimos decorrentes de atualização monetária, juros,
multa de mora e por infração;

Art. 6º A adesão ao REFIS dar-se-á por opção do devedor,
do responsável por substituição, do terceiro interessado ou
de seus sucessores, na forma, nesta Lei estipulados.

II - sob forma de parcelamento, em até 05 (cinco) parcelas,
nos seguintes termos:

Art. 7º A adesão ao REFIS importa na confissão irrevogável
e irretratável da dívida pelo aderente, para todos os fins
legais.

1. a) em 02 (duas) parcelas: redução de 90% (noventa

Art. 8º Os créditos com exigibilidade suspensa, ao serem
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Art. 1º Fica instituído, no âmbito deste Município, o
Programa Especial de Recuperação de Créditos da Receita
Fiscal do Município de Governador Nunes Freire - REFIS,
destinado a promover a regularização de créditos do
Município cujo devedor seja pessoa física ou jurídica, com
estabelecimento fixo no Município, com débitos de natureza
tributária ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados
ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não.

Art.3º A adesão ao Programa Especial de Recuperação de
Créditos da Receita Fiscal do Município de Governador
Nunes Freire - REFIS, dar-se-á do dia 20 de julho de 2021
até o dia 29 de novembro de 2021.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES
FREIRE, ESTADO DO MARANHÃO JOSIMAR ALVES DE
OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município, art. 31, 32, e 50, e tendo em vista o
que dispões o caput do Art. 37 da Constituição Federal, o
inciso XIII do Art. 6º da Lei nº8.666/93 e os incisos I e IV do
Art. 4º da Lei 10.520/02, faço saber que a Câmara de
Vereadores aprova e eu, sanciono a seguinte Lei:
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III - falência ou extinção da pessoa jurídica, quando o débito
negociado for em seu nome;
IV - cisão, exceto se de pessoa jurídica dela oriunda, ou
quando a empresa que absorver parte do patrimônio
permanecer estabelecida no Município e assumir
solidariamente, com a cindida, as obrigações do Programa
Especial de Recuperação de Créditos da Receita Fiscal do
Município de Governador Nunes Freire - REFIS;
V - supressão ou redução de tributo mediante conduta
definida em lei como crime contra a ordem tributária;

2º Nos casos de débitos suspensos por ordem de
autoridade administrativa, a adesão ao REFIS
importa na renúncia do direito e retorno da
exigibilidade dos valores.

VI - atraso no pagamento de qualquer parcela por um
período superior a 20 (vinte) dias.

Art. 9º Os débitos objeto de parcelamento anterior, tanto na
esfera administrativa quanto judicial, cujo pagamento esteja
em atraso, poderão ser incluídos no presente programa.

1º A exclusão do Programa Especial de
Recuperação de Créditos da Receita Fiscal do
Município de Governador Nunes Freire - REFIS
acarretará a imediata exigibilidade dos créditos não
quitados, com a inscrição em dívida ativa daqueles
que, porventura não foram inscritos, inclusive com o
retorno do enquadramento no Regime Especial de
Fiscalização, se for o caso, restabelecendo-se na
integralidade os valores que haviam sido objeto de
redução, excluindo-se do saldo remanescente os
valores adimplidos até a data.

Parágrafo único. Para efeitos da nova negociação, a dívida
a ser incluída alcança exclusivamente o valor remanescente
não pago quando do parcelamento anterior, sem que o
aderente tenha direito de crédito, compensação, restituição,
retenção, ou similar em relação aos pagamentos já
efetuados.
Art. 10 A adesão ao REFIS não impede que a exatidão dos
valores das dívidas confessadas seja posteriormente
revisada por inexatidão, pelo Fisco Municipal, para efeito de
lançamento complementar.

2º Quando da exclusão do Programa Especial de
Recuperação de Créditos da Receita Fiscal do
Município de Governador Nunes Freire - REFIS, os
débitos do sujeito passivo somente poderão ser
renegociados uma única vez por meio do mesmo
Programa por prazo não superior ao remanescente
do parcelamento originário, verificada a existência
de débitos posteriormente vencidos para fins de
inclusão na negociação, obedecidas as condições
de atualização dos valores, devendo o sujeito
passivo, para tanto, sujeitar-se ao pagamento
mínimo de 30% (trinta por cento) da dívida
consolidada.

Art. 11 Uma vez realizada a adesão ao Programa Especial
de Recuperação de Créditos da Receita Fiscal do Município
de Governador Nunes Freire - REFIS, a exigibilidade do
crédito negociado permanece suspensa até sua efetiva
liquidação, ficando o devedor autorizado a obter certidão
positiva com efeitos de negativa, desde que adimplente com
o mesmo à época da solicitação.
Art. 12 A exclusão do Programa Especial de Recuperação
de Créditos da Receita Fiscal do Município de Governador
Nunes Freire - REFIS dar-se-á quando da ocorrência de
qualquer das seguintes hipóteses:
I - inobservância de qualquer das exigências estabelecidas
nesta Lei, inclusive verificação posterior de fraude ou
omissão cometida quando das informações necessárias
para formalização da adesão;

Art. 13 Para fins da formalização da adesão ao REFIS, o
devedor, o responsável por substituição, o terceiro
interessado ou seus sucessores, deverão preencher
requerimento do Anexo I e encaminhá-lo à Secretaria
Municipal de Finanças, Coordenação da Receita Municipal
ou à Procuradoria do Município, anexando os seguintes
documentos:

II - falecimento da pessoa física, quando o débito negociado

I - No caso de pessoas jurídicas:
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1º Nos casos de débitos cuja exigibilidade esteja
suspensa por decisão judicial, o requerente deverá
renunciar expressamente ao direito em que se funda
a suspensão e desistir de todas as ações, incidentes
processuais e recursos voluntários por ele
promovidos, devidamente homologado pelo Juízo ou
Tribunal competente, extinguindo-se o feito com
exame de mérito.

for em seu nome;

Carimbo de Tempo : 14/09/2021 16:16:59

incluídos no presente programa, tornam-se exigíveis e
expressamente confessados pelo devedor, desistindo o
aderente do expediente que suspendeu a exigibilidade da
dívida, bem como renunciando ao direito que deu causa à
suspensão da exigibilidade.
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1. a) Cópia de documento de identificação e CPF;
2. b) Procuração pública ou particular com firma
reconhecida, em caso de terceiros interessados,
com documento de identificação do procurador;
3. c) Em caso de tributos imobiliários, cópia de
documento capaz de certificar a propriedade ou a
posse a qualquer título do bem com débitos.
1º O encaminhamento do requerimento citado no
caput deste artigo deverá se dar preferencialmente
por
meio
eletrônico,
qual
seja
tributos@governadornunesfreire.ma.gov.br, ocasião
em que o contribuinte deverá anexar os documentos
que serão suficientes para instrução do seu pedido,
nos termos dos incisos anteriores.
2º Após a confirmação do envio do requerimento, o
pedido será homologado temporariamente de forma
automática,
recebendo
o
contribuinte,
preferencialmente por meio eletrônico, a guia de
arrecadação da primeira parcela ou quota única,
para pagamento imediato.
3º Mesmo após o pagamento antecipado, fica
resguardado aos órgãos fiscais o direito de rever a
homologação anteriormente promovida, com
possibilidade de cancelamento do parcelamento,
diante da insuficiência ou inadequação de algum dos
termos do requerimento ou dos documentos a ele
anexados.

Art.15 O atraso no pagamento de qualquer parcela ensejará
aplicação de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao
mês ou fração, calculados do dia seguinte ao do vencimento
sobre o valor do principal atualizado, e à multa de mora à
razão de até 20% (vinte por cento), conforme Código
Tributário do Município, sem prejuízo de outras multas
eventualmente cabíveis.
Art. 16 Caso tenha havido protesto da dívida, o contribuinte
arcará com emolumentos cartorários e demais encargos
legais, sendo também de sua responsabilidade solicitar a
devida baixa nos protestos das certidões de dívida ativa
relacionadas à dívida negociada.
Art. 17 As dívidas municipais em fase de cobrança judicial
podem ser incluídas no REFIS, desde que atendidas as
seguintes exigências
I - Para ingressar no programa, o participante que possui
débito em cobrança judicial, com ou sem penhora nos
autos, deverá desistir de todas as ações, incidentes
processuais e recursos voluntários por ele promovidos;
II - Na hipótese de o débito encontrar-se em cobrança
judicial, com penhora constituída nos autos, ela não será
desconstituída até a quitação total das obrigações previstas
neste programa;
III - Em qualquer das hipóteses acima, o participante do
programa arcará com as custas processuais e honorários
advocatícios decorrentes das ações em que estiver
envolvido, comprovando a liquidação destas despesas
processuais para fins de adesão.
Parágrafo único. Para fins do inciso I, a adesão ao REFIS
implica em automática confissão de dívida, renúncia ao
direito em que se funda a ação e/ou desistência de todas as
ações, incidentes processuais e recursos voluntários por ele
promovidos.
Art. 18 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, GOVERNADOR
NUNES FREIRE, ESTADO MARANHÃO, AOS QUARTOZE
DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E
VINTE E UM, (14/09/2021).

Art. 14 No requerimento preenchido pelo contribuinte
deverá constar um resumo das principais obrigações
referentes à adesão ao REFIS, bem como anexo contendo
a identificação pormenorizada dos créditos negociados,
cujos demonstrativos comporão a confissão de dívida do
sujeito passivo, demonstrando-se, de forma sintética, a
natureza dos créditos, os exercícios de origem e os valores

____________________________________
JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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II - No caso de pessoas físicas:

respectivos.
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1. a) Cópia dos atos constitutivos e alterações
posteriores, ou certidão simplificada e atualizada
emitida pela Junta Comercial do Estado do
Maranhão;
2. b) Cópia do CNPJ;
3. c) Cópia do documento de identificação do sóciogerente e, em caso de microempresa ou empresa de
pequeno porte, comprovante de enquadramento em
referida condição;
4. d) Procuração pública ou particular com firma
reconhecida, em caso de terceiros interessados,
com documento de identificação do procurador;
5. e) Tratando-se de tributos imobiliários, cópia de
documento capaz de certificar a propriedade ou a
posse a qualquer título do bem com débitos.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES
FREIRE, ESTADO DO MARANHÃO JOSIMAR ALVES DE
OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município, art. 31, 32, e 50, e tendo em vista o
que dispões o caput do Art. 37 da Constituição Federal, o
inciso XIII do Art. 6º da Lei nº8.666/93 e os incisos I e IV do
Art. 4º da Lei 10.520/02, faço saber que a Câmara de
Vereadores aprova e eu, sanciono a seguinte Lei:

Parágrafo único. No momento da confecção da placa pelo
Poder Executivo deverá ser redigido Praça DORIVA
LOPES, em razão de popularmente ser conhecido na
cidade de Gov. Nunes Freire/MA
Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,
GOVERNADOR
NUNES
FREIRE,
ESTADO
DO
MARANHÃO AOS QUARTOZE DIAS DO MÊS DE
SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM,
(14/09/2021).

Art. 1º Dá-se a denominação oficial de AVENIDA
VEREADOR ESMILTON substituindo a atual Rua do
Comércio, no Povoado C.R. Almeida, zona rural deste
município.

_____________________________________

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a
mandar confeccionar a placa relativa à denominação de que
trata o artigo anterior.

JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 3° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,
GOVERNADOR NUNES FREIRE, ESTADO MARANHAO,
AOS QUARTOZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO
DE DOIS MIL E VINTE E UM, (14/09/2021).
________________________________________
JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
LEI 118/2021 DE 14 DE SETEMBRO DE 2021
“DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DO ESPAÇO
ATUALMENTE CONHECIDO POR “PRAÇA DA
CULTURA” DE PRAÇA DORIVALDO LOPES COSTA”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES
FREIRE, ESTADO DO MARANHÃO JOSIMAR ALVES DE
OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município, art. 31, 32, e 50, e tendo em vista o
que dispões o caput do Art. 37 da Constituição Federal, o
inciso XIII do Art. 6º da Lei nº8.666/93 e os incisos I e IV do
Art. 4º da Lei 10.520/02, faço saber que a Câmara de
Vereadores aprova e eu, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Denomina-se de PRAÇA DORIVALDO LOPES
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“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO DO
LOGRADOURO NO POVOADO C. R. ALMEIDA, QUE
PASSARÁ DE RUA DO COMÉRCIO PARA AVENIDA
VEREADOR ESMILTON”.

COSTA o espaço onde se situa a “Praça da Cultura”, na
sede de Governador Nunes Freire/MA.
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