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Lei n° 007/2018 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 

GABINETE DO PREFEITO 

110ispõe sobre o reajuste salarial dos 
Agentes de Combate às Endemias e dá 
outras providências. n 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA, 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os 
habitantes que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1°- O vencimento base dos Agentes de 
Combate às Endemias passa a ser de R$ 1.064,70 (mil e sessenta e quatro 
reais e setenta centavos). 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de junho de 2018, revogando-se as 
disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
JOÃO LISBOA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 27 DE JUNHO DE 2018, 19r 
ANO DA INDEPEND~NCIA E 130° A REPÚBLICA. 

Avenida Imperatriz, n° 1331, Centro 
João Lisboa - Ma 
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EXPEDIENTE 

O Diário Oficial do Município de João 
Lisboa, veiculado exclusivamente na 
forma eletrônica. é uma publicação da 
entidade da Administração Direta deste 
Município, sendo referida entidade 
inteiramente responsável pelo conteúdo 
aqui publicado. 

ACERVO 

As edições do Diário Oficial Eletrônico 
de João Lisboa poderão ser consultadas 
através da internet, por meio do seguinte 
endereço eletrônico: 
joaolisboa.ma.gov.br. Para pesquisa por 
qualquer termo c utilização de filtros, 
acesse joaolisboa,ma.goy.br/diario As 
Consultas e pesquisas são de acesso 
gratuito c independente de qualquer 
cadastro. 

ENTIDADE 

Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA 
OlPJ: 01.000.300/0001 - 10 
Av. Imperatriz,?\"' 1331-Centro 
Site: joaolisboa.ma.gov.br 
Diário: joaolisboa.ma.gov.br/diario 

NOTA: Assnado etetronic1111ente confonne art. ZO da lei n" 023 de 19 de Dezembfode 2017 
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SEGUNDA FEIRA, 16 DE JULHO DE 2018 

§ J• É expressamente proibido o transporte de 
passageiro sobre o tanque de combustível. 
§ 4• O capacete do condutor, assim como o capacete 
destinado ao uso do passageiro. constarão a 
identificação do número de inscrição do Alvará. 
Identificação que também deverá constar no colete que 
é de uso obrigatório do condutor. 

CAPITULO IV 
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
Art. s• - A prestação de serviço de que trata esta lei , 
subordina-se necessariamente às disposições do Código 
de Trânsito Brasileiro c Resoluções do CONTRAN, 
bem como as determinações emanadas dos órgãos 
federal, estadual e municipal de trânsito. 
§ t• O licenciado portará e exibirá, quando solicitado 
pelos órgãos federal, estadual e municipal de trânsito. o 
licenciamento administrativo (Alvará) c documento de 
condutor. propridário ou substituto. 
§ 2° O licenciado não eondu7irà na motocicleta mais de 
um passageiro, o qual não poderá ter idade inferior a 07 
(sete) anos, ou ser portador de deficiência física 
incompatlvel com o transporte. 
§ 3° t: proibido o transporte de passageiros que porte 
objeto que venha comprometer a segurança da 
condução. 
§ 4° Não se transportará objetos cujos limites de peso e 
volume possam comprometer a segurança do veículo, 
do condutor. do passageiro e' ou de terceiros. 
§ 5° Na prestação do serviço serão definidos pela 
Prefeitura Municipal pontos de recepção de 
passageiros. 
I - O mototaxjsta que estiver na sua vez, em seu ponto 
de recepção, deverá condu/ir o passageiro para 
qualquer local dentro dos limites do Município. 
em caso de descumprimento injustificado do inciso 
anterior, o motaxista estará sujeito às penalidades 
impostas pela Administração. em decreto regulamentar. 
§ 6° Não se desenvolverá velocidade superior a 40 
(quarenta) kmlh, observada as condições de 
trafcgabilidade das vias. 
§ 7° O licenciado não poderá exercer outra atividade 
remunerada, sob pena de perda do respectivo 
licenciamento administrativo (Alvará). 

CAPITULO V 
DO LiCENCIAMENTO PARA O SERVIÇO 

Art. 6° - A autorização para prestação do serviço se 
dará sempre pela forma de licenciamento 
administrativo. rcpncscntado pelo competente alvará, 
sempre em caráter precário c transitório c sob a tutela 
do poder discricionário da Administração. 

CAPITULO VI 
DAS DISPOSIÇ0ES GERAIS 
Art. 7° As tnrifas serão e~tipul adas pela 
Administração com base nos critérios de equilíbrio 
econômi~financeiro da atividade regular. 
Parágrafo Unico - Na criação, majoração ou redução da 
tabela de valores de prestação do serviço, a Câmara 
Municipal e a Associação dos Motoxistas deverão 
auxiliar o Executivo Municipal. 
Art. go - Os casos omissos obedecerão às normas 
contidas no Código de Trânsito Brasileiro c legislação 
correlata. sob a tutela administrativa do Executivo 
Municipal. 

D. O. M EXECUTIVO 12 PÁGINAS 

Art. 9° - Esta Lei entrará em vigor na data de 
publicação. revogada as disposições em contr.irio. 

GABLNETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO 
LISBOA, EM 27 DE JUNIIO DE 2018, 197° Al"lO DA 
INDEPENOENClA E 130° DA Rl.::t>ÚBLICA. 

JAIRO MAOELRA DE COIMBRA 
Prefeito Murucipal 

Lei 007/2018 

"Dispõe sobre o reajuste salarial dos Agentes 
de Combate às Endemias c dá outras 
providências." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal 
aprovou e cu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1" - O vencimento base dos Agentes de Combate 
às Endemias passa a ser de R$ 1.064,70 (mil e sessenta 
c quatro reais c setenta centavos). 

Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, rctroagindo seus efeitos a 1° de junho de 
2018, revogando-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO 
LISBOA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 27 DE 
JUNHO DE 2018, 197° ANO DA INDEPENDÊNCIA 
E 130° DA REPÚBLiCA. 

JAIRO MADEIRA DE CO IMBRA 
Prefeito Municipal 

Lei 008/2018 

"Padroni7.a as cores municipais c dá outras 
providências". 

O PREFEITO MUNJCIPAL DE JOÃO LISBOA, 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal 
c cu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1°. Fica instituída como cores do Município de 
João Lisboa aquelas predominantes em sua Bandeira: 
Amarela, Verde, Azul e Branca. 

Parágrafo Único. As cores predominantes nas fachadas 
dos prédios públicos, pertencentes ao patrimõnio 
municipal ou alocados à Administração municipal para 
abrigar qualquer Órgão ou entidade ch·il conveniada 
com o municipio, enquanto durar a locação, serão 
obrigatoriamente as expressas na Bandeira do 
Município, após análise e aprovação do órgão 
ncsponsável pelo planejamento municipal, respeitando
se as características urbanísticas locais 

Art. 2°. As edificações públicas municipais concluídas 
após a publicação da presente lei, deverão ser pintadas, 
obrigatoriamente, nas cores mencionadas no caput do 
artigo anterior, c suas fachadas, de acordo com a cor 
determinada no seu parágrafo único. 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme art. ZO da Lei 0° 023 de 19 de Dezembro de 2017 
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