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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.912                                                                                                 DE 10 DE JANEIRO DE 2008   

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO DIA DO 
ANIVERSÁRIO DO BAIRRO DA COHAB-ANIL E A SUA 
INCLUSÃO NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS 
DA CIDADE DE SÃO LUÍS, ASSINALANDO-SE A 
COMEMORAÇÃO PARA O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 
CADA ANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica instituído o dia de aniversário do bairro da Cohab-Anil, que constará do 
Calendário Oficial de Eventos da Cidade de são Luís e será comemorado no dia 20 de dezembro de cada 
ano.  

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer e organizar, em conjunto com 
órgãos públicos e privados e com entidades representativas da região, a programação de eventos e 
atividades em comemoração ao aniversário do Bairro da Cohab-Anil assim como a sua divulgação.  

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações a serem 
consignadas no Orçamento do Município.  

Art. 4º.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.   

Art. 5º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 10 DE JANEIRO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito            

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 9 DE 14/01/2008  
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.913                                                                                                   DE 15 DE JANEIRO DE 2008   

DETERMINA A ALTERAÇÃO DO NOME DA RUA 
MOACIR TORRES, LOCALIZADA NO CONJUNTO 
HABITAR NICE LOBÃO, PARA RUA SGT PM 
LOURDEMAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:    

Art. 1º. A Rua denominada Moacir Torres, localizada no Conjunto Habitar Nice Lobão, 
passará a se chamar SGT PM LOURDEMAR.  

Art. 2º. Dentro do prazo de trinta dias a contar da data da publicação desta Lei, o Poder 
Executivo deverá afixar placa indicativa com o nome   RUA SGT PM  LOURDEMAR  e encaminhar 
aos Correios , à CEMAR , à CAEMA e à TELEMAR , cópia da presente Lei, para as medidas cabíveis.  

Art. 3º. As despesas com a execução da presente Lei ficarão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.   

Art. 4º.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.   

Art. 5º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE , EM SÃO LUÍS, 15 DE JANEIRO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito              

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 14 DE 21/01/2008  
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.914                                                                                                DE 15 DE JANEIRO DE 2008   

DENOMINA COMO RUA ARNAUD GUEDES DE PAIVA 
A RUA 33 DA QUADRA 26, LOCALIZADA NO BAIRRO 
DA PONTA D AREIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1º. Fica denominada de Rua Arnaud Guedes de Paiva, a Rua 33 da Quadra 26, 
localizada no Bairro da Ponta D Areia.  

Art. 2º. O órgão do Município terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para afixar as 
placas necessárias ao cumprimento desta Lei, assim como comunicar aos Correios e demais envolvidos 
que precisam estar atualizados com endereços dos seus clientes.  

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 15 DE JANEIRO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                    

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 14 DE 21/01/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.915                                                                                                DE 15 DE JANEIRO DE 2008   

INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS A 
SEMANA MUNICIPAL DO VOLUNTÁRIO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão   

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica instituída no âmbito do município de São Luís , a  Semana Municipal do 
Voluntário , a ser comemorada anualmente, na semana de dezembro, que envolva a data de 05 de 
dezembro que é o Dia Municipal do Voluntário.  

Art. 2º. As entidades que atuam com serviços voluntários, sejam igrejas, associações de 
bairros, clubes de mães e afins, bem como movimentos de voluntários serão convidados a participar da 
comemoração da data, que integrará o calendário oficial da cidade de São Luís.  

Art. 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias, suplementadas se necessário.  

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.  

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
   
Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 

pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 15 DE JANEIRO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito              

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 14 DE 21/01/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.916                                                                                                DE 15 DE JANEIRO DE 2008   

INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DO LIVRO E DO 
AUTOR MARANHENSE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica instituído, no Município de São Luís, Estado do Maranhão, a Semana 
Municipal do Livro e do Autor Maranhense, com o objetivo de promover, divulgar, integrar, os livros e 
seus autores maranhenses, contemporâneos ou não, com o público leitor, com ênfase aos jovens leitores 
nas escolas, e em outros locais da cidade.  

Art. 2º.  A Semana Municipal do Livro e do Autor Maranhense acontecerá, anualmente, 
do segundo ao terceiro domingo, no mês de julho, e terá sua primeira versão no ano e 2008, devendo usar, 
antes da sua denominação, numeral ordinal para identificá-la, conforme o ano e sua realização.  

Art. 3º. Os estabelecimentos que comercializam livros de autores maranhenses em São 
Luís, em acordo com seus autores ou detentores de direitos autorais, deverão adotar preços promocionais 
para esses livros, durante a semana prevista no artigo 2º desta Lei, e divulgar essa promoção em suas 
dependências.  

Parágrafo único. Incluem-se entre esses estabelecimentos as livrarias de ruas, de 
shoppings, de centros comerciais, de supermercados, drogarias, farmácias, sebos, bancas de revistas e 
lojas de conveniências.   

Art. 4º. O Poder Executivo Municipal divulgará a Semana Municipal do Livro e do 
Autor Maranhense, incluindo-a no Calendário Cultural do Município, e, promoverá, através  da Secretaria 
Municipal de Educação e da Fundação Municipal de Cultura, interação entre o aluno da escola municipal, 
livros e autores maranhenses, no ambiente da escola e em outros locais da cidade, onde estiverem 
acontecendo eventos comemorativos.  

Art. 5º. A programação de eventos da Semana Municipal do Livro e do Autor 
Maranhense será desenvolvida, conjuntamente, pela Fundação Municipal de Cultura, pela Secretaria 
Municipal de Educação, pela Academia Maranhense de Letras, pela União dos Livreiros de São Luís e 
pela União ou Associação dos Escritores  Maranhenses.  

Art. 6º. O poder Executivo Municipal deverá incluir em sua previsão orçamentária para 
os exercícios subseqüentes, a partir de 2008, recursos financeiros para realização da semana prevista no 
artigo 2º desta Lei, e para a compra de livros de autores maranhenses para acervo das bibliotecas 
municipais.   

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.      
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 

pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 15 DE JANEIRO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.    

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                                           

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 14 DE 21/01/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.917                                                                                                 DE 16 DE JANEIRO DE 2008   

DESIGNA O ANO DE 2007 E 2008 DE BIÊNIO MUNICIPAL 
DE AÇÕES MITIGADORAS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. O ano de 2007 e 2008 ficam designados de Biênio Municipal de Ações 
Mitigadoras das Mudanças Climáticas, no Município de São Luís.  

Art. 2º. O Executivo e Legislativo Municipal farão constar em todos os seus impressos 
tradicionais e eventuais, em local bem destacado a frase: 2007 E 2008 

 

BIÊNIO MUNICIPAL DE 
AÇÕES MITIGADORAS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.  

Art. 3º. O Executivo e o Legislativo desenvolverão ações educativas, durante os anos de 
2007 e 2008, realizando eventos que ajudem a conscientizar cidadãos, a mobilizar a comunidade, 
envolvendo a família, a escola, o ambiente de trabalho, para a prática de ações que ajudem a mitigar os 
efeitos das mudanças climáticas, no Município de São Luís.  

Art. 4º. VETADO.  

Art. 5º.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém .  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE , EM SÃO LUÍS, 16 DE JANEIRO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito            

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 14 DE 21/01/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.918                                                                                                  DE 16 DE JANEIRO DE 2008    

TORNA OBRIGATÓRIO ÀS EMPRESAS QUE 
COMERCIALIZAM LIVROS, NOVOS OU USADOS, DE 
EDITORAS E AUTORES DIVERSOS, EXIBINDO-OS AOS 
CONSUMIDORES EM SUAS LOJAS, NO MUNICÍPIO DE 
SÃO LUÍS, A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA 
ESTANTE DE AUTORES MARANHENSES, NESSES 
LOCAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. As empresas que comercializam ou vierem a comercializar livros, novos ou 
usados, de editoras e autores diversos, exibindo-os aos consumidores em suas lojas, no Município de São 
Luís, ficam obrigadas a criarem e manterem, devidamente providas e em destaque, uma estante de autores 
maranhenses, em cada loja que possuam.  

Parágrafo único. Incluem-se entre as empresas obrigadas pela presente lei: livrarias de 
ruas, de shoppings, de centros comerciais, drogarias, farmácias, sebos, bancas de revistas e, 
eventualmente, feiras de livros.   

Art. 2º. VETADO.  

Art. 3º. O não cumprimento do disposto nessa Lei, transcorrido o prazo de sua vacância, 
sujeitará as empresas infratoras à multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, contados da data em que 
for constatada a transgressão a qualquer de seus dispositivos.  

Art. 4º. As multas aludidas no artigo terceiro, desta Lei, serão recolhidas aos cortes da 
Secretaria Municipal de Fazenda, ficando vinculada à Fundação Municipal de Cultura, e deverão ser 
destinadas a projetos e programas de incentivo à cultura, como concursos, edições de livros, montagem de 
feiras e exposições, além de outros pertinentes.  

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor, 30 (trinta) dias, após a data de sua publicação.  

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.   

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 16 DE JANEIRO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito   

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 14 DE 21/01/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.919                                                                                                   DE 17 DE JANEIRO DE 2008    

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR E 
REALIZAR O SALÃO MUNICIPAL DE ARTES 
PLÁSTICAS E A BIENAL DE ARTES PLÁSTICAS DE 
SÃO LUÍS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir, por diploma legal e 
realizar, o SALÃO MUNICIAPAL DE ARTES PLÁSTICAS e a BIENAL DE ARTES PLÁSTICAS DE 
SÃO LUÍS, mostras de caráter competitivo, a serem realizadas a partir do ano de 2008, com o seguinte 
calendário:  

a) SALÃO MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS, mostra de âmbito local, a ser 
realizada anualmente, no mês de julho, com duração de 20 (vinte) dias, a partir de 2008; 

b) BIENAL DE ARTES PLÁSTICAS DE SÃO LUÍS, mostra de âmbito regional, a ser 
realizada a cada dois anos, com duração de 30 (trinta) dias, a partir de 2009.  

Art. 2º. O SALÃO MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS será destinado à 
participação de artista que, comprovadamente, residam em São Luís há, pelo menos, 3 (três) anos, e 
abrangerá as categorias de pintura, colagem, sobre tela ou outra superfície, desenho, gravura, escultura, 
instalação, performance.  

Art. 3º. A MOSTRA DE ARTES PLÁSTICAS DE SÃO LUÍS será destinado à 
participação de artista que, comprovadamente, residam em qualquer lugar cidade da região Norte e 
Nordeste há, pelo menos, 3 (três) anos, e abrangerá as categorias de pintura, colagem, sobre tela ou outra 
superfície, desenho, gravura, escultura, instalação, performance.  

Art. 4º. O diploma legal que o Poder Executivo Municipal utilizar-se para  instituir as 
mostras previstas nas alíneas A e B, do artigo primeiro desta Lei, deverá conter a previsão orçamentária 
para o exercício  de 2008, a existência de uma Comissão Seletiva para a mostra prevista na alínea A, e de 
um Conselho Curador para a mostra prevista na alínea B, ambos com  nomes a serem posteriormente 
escolhidos.  

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 6º.  Revogam-se as disposições em contrário.   

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.  

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 17 DE JANEIRO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.  

TADEU PALÁCIO 
Prefeito  

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 14 DE 21/01/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.920                                                                                                  DE 17 DE JANEIRO DE 2008    

ESTABELECE A ÁREA ESCOLAR DE SEGURANÇA 
COMO ESPAÇO DE PRIORIDADE ESPECIAL DO PODER 
PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. A área escolar de segurança é aquela de prioridade especial do Poder Público 
Municipal, que objetiva garantir, através de ações sistemáticas e prenunciadas em lei, a realização dos 
objetivos das instituições educacionais, cuja finalidade é proporcionar a tranqüilidade de alunos, 
professores e pais.  

Art. 2º. A área de que se trata a presente lei corresponderá a círculos de raio 
correspondente a 100 (cem) metros com centro nos portões de entrada e saída das escolas  e deverá ser 
indicado por placas a serem afixadas nas proximidades.  

Art. 3º. A Prefeitura Municipal de São Luís, na área descrita no artigo 2º, deverá:  

I 

 

Intensificar os serviços de fiscalização do comércio existente, em especial o de 
ambulantes, coibindo a comercialização de produtos ilícitos. 

II - Viabilizar, dentro da previsão orçamentária corrente  ou com apoio da comunidade, 
ou ainda da iniciativa privada, a adequação dos espaços circunvizinhos de modo a não causar insegurança 
nas escolas  e sua clientela, devendo, para isso, providenciar quando possível: 

a) iluminação pública adequada nos acessos à instituição; 
b) pavimentação de ruas e manutenção de calçadas para que fiquem em perfeitas 

condições de uso; 
c) poda de árvores e limpeza de terrenos; 
d) o controle e eliminação de terrenos baldios e construções /prédios abandonados nas 

circunvizinhanças; 
e) retirada de entulhos; 
f) manutenção permanente de faixas de travessia de pedestre, semáforos e redutores de 

velocidade. 
III 

 

coibir, nos termos da lei, a distribuição ou exposição de escritos, desenhos, 
pinturas, estampas ou qualquer objeto que demonstre algo obsceno e pornográfico; 

IV 

 

reprimir a realização de jogos de azar e jogos eletrônicos movidos a valores 
pecuniários, proibidos por lei, de modo a dificultar seu surgimento e proliferação; 

V - controlar, através de fiscalização intensiva do comércio em geral, o acesso de 
crianças e adolescentes a: 

a)  quaisquer  produtos farmacêuticos que possam causar dependência química; 
b)  gasolina ou qualquer substância inflamável ou explosiva; 
c)  fogos de artifício; 
d)  bebidas alcoólicas;  

Art. 4º. Por determinação do executivo, o órgão competente regulamentará o uso de 
vias situadas no entorno dos estabelecimentos de ensino, impondo controle rígido a:   

I - limites de velocidade; 
II - sinalização adequada;  
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
III - demais necessidades a serem detectadas e definidas em prévia consulta à 

comunidade.   

Art. 5º. Ao Executivo Municipal caberá, representar junto aos órgãos competentes no 
âmbito de sua jurisdição e aplicar sanção aos infratores por desobediência aos ditames legais ora 
impostos.  

Art. 6º. Fica autorizado ao Executivo Municipal  a promover convênios e parcerias com 
entidades e empresas estabelecidas no local, visando a consecução dos objetivos ora mencionados.  

Art. 7º. As despesas decorrentes da presente lei, correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias suplementadas, se necessário.  

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 9º. Revogam se as disposições em contrário.    

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 17 DE JANEIRO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                          

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 14 DE 21/01/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.921                                                                                                     DE 18 DE MARÇO DE 2008    

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A FEDERAÇÃO 
MARANHENSE DE KARATÊ E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão   

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública a Federação Maranhense de Karatê, com 
sede à Rua Senador João Pedro, nº247 

 

Canto da Fabril 

 

Centro, fundada em 21 de novembro de 2004,  
a cidade de São Luís.  

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 18 DE MARÇO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.    

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                      

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 62 DE 01/04/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.922                                                                                                     DE 18 DE MARÇO DE 2008    

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO 
INTERCULTURAL JANELA ABERTA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública o Instituto Intercultural Janela Aberta, 
com sede na Av. Guajajaras, s/n  São Cristóvão, fundada em 3 de julho de 2005, na cidade de São Luís.  

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na ata de publicação.  

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a faça cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 18 DE MARÇO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                        

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 62 DE 01/04/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.923                                                                                               DE 18 DE MARÇO DE 2008    

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO 
DOS CARDIOPATAS DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública a Associação dos Cardiopatas  do 
Maranhão, Entidade filantrópica, sem fins lucrativos, localizada na Rua 31, Qd. 35, nº 44 

 

Cohatrac IV, 
fundada em 01 de outubro de 2005, na cidade de São Luís.  

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 18 DE MARÇO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                       

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 62 DE 01/04/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.924                                                                                                    DE 18 DE MARÇO DE 2008    

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO 
DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO 

 

ASSCOBEMA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública a Associação dos Subtenentes e 
Sargentos do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão 

 

ASSCOBEMA, constituída em 08 de fevereiro 
de 2005 (CNPJ: 03.434.378/0001-91), com sede na Av. dos Portugueses, s/n - Bacanga, na cidade de São 
Luís.  

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 18 DE MARÇO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                    

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 62 DE 01/04/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.925                                                                                                     DE 18 DE MARÇO DE 2008    

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A COMPANHIA 
FOLCLÓRICA E CULTURAL OS ARREPENDIDOS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública a Companhia Folclórica e Cultural os 
Arrependidos, fundada em 06 de novembro de 2003, com sede à Rua Santo Antônio, nº 21 

 

Goiabal 

 

Madre Deus, na cidade de São Luís.  

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a faça cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 18 DE MARÇO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                     

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 62 DE 01/04/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.926                                                                                                     DE 18 DE MARÇO DE 2008    

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL E BENEFICENTE CORÉIA DE BAIXO CACURIÁ 
DA MOLECADA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública a Associação Cultural e Beneficente da 
Coréia de Baixo Cacuriá da Molecada, fundada em 01 de maio de 2002, com sede na Rua Xavier 
Marques, nº 54 B  Coréia de Baixo, na cidade de São Luís.  

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 18 DE MARÇO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                     

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 62 DE 01/04/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.927                                                                                                    DE 18 DE MARÇO DE 2008    

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE 
CAPOEIRA JEJÊ NAGÔ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública a Associação de Capoeira Jejê Nagô, 
fundada em 25 de novembro de 1994, com sede na Av. Sarney Filho, s/n 

 

C.C. A 

 

Vila Embratel, na 
cidade de São Luís.    

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 18 DE MARÇO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                       

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 62 DE 01/04/2008 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.928                                                                                                      DE 01 DE  ABRIL DE 2008    

ALTERA OS ANEXOS I E VI DA LEI Nº 4.616 DE 19  
DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 4.713, 
DE 28 DE DEZEMBRO DE  2006, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. O anexo I da Lei nº 4.616, de 19 de junho de 2006, alterada  pela Lei nº 4.713 
de 28 de dezembro de 2006, passa a vigorar  conforme disposto  no  Anexo I desta Lei.  

Art. 2º. O Anexo VI da Lei nº 4.616, de 19 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 4.713 
de 28 de dezembro de 2006, passa a vigorar acrescido da redação disposta  no  Anexo II desta Lei.  

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º.  Revogam-se as demais disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 01 DE ABRIL DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                   

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 68 DE 09/04/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
ANEXO I  CARGOS PÚBLICOS E CLASSES DE CARGO PÚBLICO DA PARTE  PERMANENTE DO 

QUADRO DE PESSOAL  

Grupo 
Ocupacional  Cargo 

Denominação das 
Classes 

Nível 
de Vencimento 

Carga 
Horária 
Semanal 

Quantitativo Áreas de atuação/especialização/ 
áreas de formação 

                          

Nível Superior                                       

Nível Especial                           

Técnico 
Municipal 
de Nível Superior                                  

Procurador   

Auditor Fiscal de 
Tributos             

I              

II             

III                       

I 
II 
III   

I             

IX              

X             

XI                       

IX 
X 
XI  

IX                            

40h                                      

40h   

161 
66  

42 
9 

12 
29 
77 
6 

48 
13 
36 
2 

84 
27 
8 

1.462 
4 

15 
2 
1 

60 
5 
5 
4 
3 
5  

3  

10 
437 

6 
2 

60 
20 
20 
5 
7 
2 

13 
14 

1.694 
18 
6 
2 

52 
156 
159 
139 
18 
13 
15 
32 
286 

7 
71 
8 

15 
79  

70   

163   

  

II X   Assistência Social 
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Auditor Interno 

III  

I 
II 
III 

XI  

IX 
X 
XI  

30  
Administração/Administração  
Pública 
Arquitetura 
Arquivologia 
Artes 
Auditoria do SUS 
Biblioteconomia 
Biologia 
Ciências da Computação 
Comunicação Social 
Contabilidade 
Desenho Industrial 
Direito 
Economia  
Educação Física 
Enfermagem 
Enfermagem do Trabalho 
Engenharia Agronômica 
Engenharia de Alimentos 
Engenharia Cartográfica 
Engenharia Civil 
Engenharia Elétrica  
Engenharia Florestal 
Engenharia Mecânica  
Engenharia Sanitária 
Engenharia de Segurança do 
Trabalho 
Engenharia de Transporte e  
Trânsito  
Estatística 
Farmácia-Bioquimica 
Filosofia  
Física 
Fisioterapia 
Fonoaudiologia 
Geografia 
Geologia 
História 
Hotelaria 
Letras 
Matemática 
Medicina 
Medicina Veterinária 
Meio Ambiente 
Museologia 
Nutrição 
Odontologia 
Pedagogia 
Psicologia 
Psicopedagogia 
Química 
Química Industrial 
Secretariado Executivo 
Serviço Social 
Sociologia 
Terapia Ocupacional 
Terapia Familiar 
Turismo 
Vigilância e Fiscalização Sanitária  

Jurídica   

Auditoria Fiscal    

Auditoria Interna 
Subtotal     5.818  
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Nível Técnico            

Técnico 
Municipal 
De Nível Médio             

  I            

II             

VII          

VIII                   

40h  

22 
11 
26  

5 
742 

6 
9 

178 
11 
30 
4 

2029 
4 

57 
57 
40 
6 

70 
2 
4 

22 
20 
15 
44  

10  

143 
20 
21 
171 

4 
121  

283 
340  

Agrimensura 
Agroindústria 
Agropecuária/ Inspeção Animal e 
Vegetal 
Alimentos 
Análises Clinicas 
Cartografia 
Citologia 
Contabilidade 
Desenho de Projeto 
Edificações 
Eletromecânica 
Enfermagem  
Estradas  
Fiscalização de Obras 
Fiscalização de Posturas 
Fiscalização Sanitária 
Guia Turístico 
Imobilizações Ortopédicas 
Laboratórista de Solos 
Mecânica Náutica  
Nutrição  
Preservação do Meio Ambiente 
Produção de Áudio e Vídeo  
Programação de Sistemas de  
Informática 
Programação e Organização de 
Atividades Culturais 
Radiologia 
Restauração  
Saneamento  
Secretariado 
Segurança do Trabalho  
Técnico de Informática 

 

Suporte 
Transportes 
Vistoria de Veículos   

 

Subtotal      4.507  

  

Apoio 
Administrativo  

        

Agente 
Administrativo    

I  

II  

III  

VI  

VII  

VIII    

40h    5.411  

Administrativa 

 

Sub-total     
5.411  

  

Atividades Apoio 
 a  
aúde  

Auxiliar de 
Consultório 
Dentário   

Auxiliar de  
Enfermagem  

IV     

VI    

40h  

62     

722  

 

Sub-total      784  
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Atividade de  
Apoio 
Educacional e 
Social  

Instrutor   

Secretário Escolar    

III   

   
   VI                                                                                                                    

 

Sub-total      275  

  

Serviços Gerais  
Auxiliar de 
 Serviços Gerais   

Cozinheiro  

Vigia    

I   

II  

III    

40h  

3.221   

190  

1.866  

 

Sub-total      5.277  

     

Obras e Serviços 
Públicos  

Artífice de Obras 
e Serviços 
Públicos  

Auxiliar de Obras 
E Serviços 
Públicos    

III     

I       
40h   

199     

102  

alvenaria e revestimento, 
calceteria, serviços de marteleiro, 
usinagem de asfalto, pintura, 
pintura letrista, carpintaria, 
hidráulica, solda, armação de 
ferro, jardinagem e viveirista, 
operação de roçada costal, elétrica, 
abastecimento de veículos.   

 

Sub-total      301  

        

Transportes e 
Manutenção de 
Veículos  

Agente de 
Trânsito   

Condutor de 
Lancha  

Mecânico de 
Veículos e 
Máquinas Pesadas  

Motorista / 
Motorista de 
Veículos Leves  

Motociclista  

Operador de 
Máquinas   

VI  

V   

V    

V     

V  

V             

40h  

450  

28   

15    

639    

50   

46   

Sub- total     1228  
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Guarda Municipal  

Guarda Municipal de  
2º Classe  

Guarda Municipal de 
1º Classe  

Guarda Municipal de  
Classe Distinta A  

Guarda Municipal de  
Classe Distinta B  

Guarda Municipal de  
Classe Distinta C  

Subinspetor 

GI   

GII   

GIII   

GIV   

GV   

GVI          

40h 

662   

144   

47   

     32   

     16   

     06   

Sub-total    907   

 

Inspetor Guarda  
Municípal   

Inspetor Classe A   

Inspetor Classe B  

Inspetor Classe C  

IX  

X  

   XI    

40h   

04  

03  

02  

 

Sub- total     09  

         

Guarda Municipal 
Salva-vidas  

Guarda Municipal 
Salva-vidas de 2ª 
Classe  

Guarda Municipal 
Salva-vidas de 1ªª 
 Classe  

Guarda Municipal 
Salva-vidas de  Classe 
Distinta A  

Guarda Municipal 
Salva-vidas de Classe 
Distinta B  

Guarda Municipal 
Salva-vidas de Classe 
Distinta C   

Subinspetor   

GI    

GII    

GIII    

GIV    

GV   

GVI          

40H  

147    

35    

28    

04    

02   

01  

Sub-total    217  

                 

Guarda Municipal  

Inspetor Guarda  
Municipal Salva-
Vidas  

Inspetor Classe A   

Inspetor Classe B  

Inspetor Classe C  

IX  

X  

    XI    

40h   

02  

02  

01  

 

Sub-total    05  
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Guarda Municipal 
Músico 

Guarda Municipal 
Músico de 2ª Classe  

Guarda Municipal 
Músico de 1ª  Classe  

Guarda Municipal 
Músico de  Classe 
Distinta A  

Guarda Municipal 
Músico de Classe 
Distinta B  

Guarda Municipal 
Músico de Classe 
Distinta C   

Subinspetor  

GI    

GII    

GIII    

GIV    

GV   

VI          

40H  

45    

09    

02    

01    

01   

01  

 

Sub-total     59  

Inspetor Guarda 
Municipal Musico  Inspetor Classe A   

Inspetor Classe B  

Inspetor Classe C  

IX  

X  

    XI    

40h   

01  

01  

01  

Guarda Municipal  

Sub-total     03  

        

TOTAL 

 

24.801  

  

Vide art.79, § I do Estatuto do Servidor Público do Município de São Luís   

ANEXO II   

 

Quando na área de Geologia:  

- realizar levantamentos geológicos e geofísicos coletando, analisando e interpretando dados, gerenciando 
amostragens, caracterizando e medindo parâmetros físicos, químicos e mecânicos de materiais 
geológicos, estimando geometria e distribuição espacial e corpos e estruturas geológicas, elaborando 
mapas e relatórios técnicos e científicos; 
- prosperar e explorar recursos minerais, pesquisar a natureza geológica e geofísica de fenômenos; 
-efetuar serviços ambientais e geotécnicos, planejar e controlar serviços de geologia e geofísica; 
-emitir laudos e pareceres técnicos; 
- desempenhar os serviços de elaboração, execução, fiscalização e controle de planejamento ambiental, 
organizacional e estratégico afetos a implementação e manutenção das políticas de meio ambiente,  
formuladas no âmbito do Município de São Luís, de forma compatível com suas atribuições profissionais, 
em especial as que se relacionam com as seguintes atividades: regulação, controle, fiscalização, 
licenciamento e auditoria ambiental, ordenamento dos recursos hídricos, florestais e pesqueiros, 
conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção, destinação 
e tratamento de resíduos, estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambiental.  

 

Quando na área de Engenharia Florestal  
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- planejar, coordenar, executar e fiscalizar atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais 
renováveis e ambientais; 
- promover a extenção rural, orientando produtores nos vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias; 
- elaborar documentação técnica e científica, emitir laudos e pareceres técnicos; 
- desempenhar os serviços de elaboração, execução, fiscalização e controle de planejamento ambiental, 
organizacional e estratégico afetos a implementação e manutenção das políticas  de meio ambiente 
formuladas no âmbito do Município de São Luís, desempenhando de forma compatível com suas 
atribuições profissionais, em especial as que se relacionam com as seguintes atividades: regulação, 
controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental, ordenamento dos recursos hídricos, florestais 
e pesqueiros, conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e 
proteção, destinação e tratamento de resíduos, estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação 
ambiental.               
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LEI Nº 4.928                                                                                                    DE 01 DE  ABRIL DE 2008    

ALTERA OS ANEXOS I E VI DA LEI Nº 4.616 DE 19 DE 
JUNHO DE 2006, ALTERADA  PELA LEI Nº 4.713, DE 28 
DE DEZEMBRODE 2006,  E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art.1º  O anexo I da Lei nº 4.616, de 19 de junho de 2006, alterada  pela Lei nº 4.713 de 
28 de dezembro de 2006, passa a vigorar  conforme disposto  no  Anexo I desta Lei.  

Art. 2º O Anexo VI da Lei nº 4.616, de 19 de junho de 2006, alterada  pela Lei nº 4.713 
de 28 de dezembro de 2006, passa a vigorar  acrescido da redação disposta  no  Anexo II desta Lei.  

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º.  Revogam-se as demais disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 01 DE ABRIL DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                   

Republicada por incorreção  
Este texto não substitui o publicado no DOM Nº. 92 DE 15/05/2008 
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ANEXO I  CARGOS PÚBLICOS E CLASSES DE CARGO PÚBLICO DA PARTE  PERMANENTE DO 

QUADRO DE PESSOAL  

Grupo 
Ocupacional  Cargo 

Denominação das 
Classes 

Nível 
de Vencimento 

Carga 
Horária 
Semanal 

Quantitativo Áreas de atuação/especialização/ 
áreas de formação 

                          

Nível Superior                                                            
Técnico Municipal 
de Nível Superior                                                      

I            

II             

III                                   

IX            

X             

XI                                                

40h                                  

161 
66  

42 
9 
12 
29 
77 
6 
48 
13 
36 
2 
84 
27 
8 

1.462 
4 
15 
2 
1 
60 
5 
5 
4 
3 
5  

3  

10 
437 
6 
2 
60 
20 
20 
5 
7 
2 
13 
14 

1.694 
18 
6 
2 
52 
156 
159 
139 
18 
13 
15 
32 
286 
7 
71 
8 
15 
79  

Assistência Social 
Administração/Administração  
Pública 
Arquitetura 
Arquivologia 
Artes 
Auditoria do SUS 
Biblioteconomia 
Biologia 
Ciências da Computação 
Comunicação Social 
Contabilidade 
Desenho Industrial 
Direito 
Economia  
Educação Física 
Enfermagem 
Enfermagem do Trabalho 
Engenharia Agronômica 
Engenharia de Alimentos 
Engenharia Cartográfica 
Engenharia Civil 
Engenharia Elétrica  
Engenharia Florestal 
Engenharia Mecânica  
Engenharia Sanitária 
Engenharia de Segurança do 
Trabalho 
Engenharia de Transporte e  
Trânsito  
Estatística 
Farmácia-Bioquimica 
Filosofia  
Física 
Fisioterapia 
Fonoaudiologia 
Geografia 
Geologia 
História 
Hotelaria 
Letras 
Matemática 
Medicina 
Medicina Veterinária 
Meio Ambiente 
Museologia 
Nutrição 
Odontologia 
Pedagogia 
Psicologia 
Psicopedagogia 
Química 
Química Industrial 
Secretariado Executivo 
Serviço Social 
Sociologia 
Terapia Ocupacional 
Terapia Familiar 
Turismo 
Vigilância e Fiscalização Sanitária 
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Nível Especial  

Procurador   

Auditor Fiscal  de 
Tributos     

Auditor Interno  

I 
II 
III   

I 
II 
III  

I 
II 
III  

IX 
X 
XI  

IX 
X 
XI  

IX 
X 
XI       

     40h    

70     

163    

30   

Jurídica     

Auditoria Fiscal    

Auditoria Interna 

Subtotal     5.818  

             

Nível Técnico            

Técnico Municipal 
De Nível Médio             

  I          

  II             

VII          

VIII                   

40h  

22 
11 
26  

5 
742 
6 
9 

178 
11 
30 
4 

2029 
4 
57 
57 
40 
6 
70 
2 
4 
22 
20 
15 
44  

10  

143 
20 
21 
171 
4 

121  

283 
340  

Agrimensura 
Agroindústria 
Agropecuária/ Inspeção Animal e 
Vegetal 
Alimentos 
Análises Clinicas 
Cartografia 
Citologia 
Contabilidade 
Desenho de Projeto 
Edificações 
Eletromecânica 
Enfermagem  
Estradas  
Fiscalização de Obras 
Fiscalização de Posturas 
Fiscalização Sanitária 
Guia Turístico 
Imobilização Ortopédicas 
Laboratório de Solos 
Mecânica Náutica  
Nutrição  
Preservação do Meio Ambiente 
Produção de Áudios e Video  
Programação de Sistemas de  
Informática 
Programação e Organização de 
Atividades Culturais 
Radiologia 
Restauração  
Saneamento  
Secretariado 
Segurança do Trabalho  
Técnico de Informática 

 

Suporte 
Transportes 
Vistoria de Veículos   

 

Subtotal      4.507  

  

Apoio 
Administrativo  

        

Agente 
Administrativo    

I  

II  

III  

VI  

VII  

VIII    

40h    5.411  

Administrativa 

 

Sub-total     
5.411  
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Atividades Apoio 
 a  
Saúde  

Auxiliar de 
Consultório 
Dentário   

Auxiliar de  
Enfermagem  

IV     

VI    

40h  

62     

722  

 

Sub-total      784  

 

Atividade de  
Apoio 
Educacional e 
Social  

Instrutor   

Secretário Escolar     

III   

VI    
40h  

25   

250  

 

Sub-total      275  

  

Serviços Gerais  
Auxiliar de 
 Serviços Gerais   

Cozinheiro  

Vigia    

I   

II  

III    

40h  

3.221   

190  

1.866  

 

Sub-total      5.277  

     

Obras e Serviços 
Públicos  

Artífice de Obras 
e Serviços 
Públicos  

Auxiliar de Obras 
E Serviços 
Públicos    

III     

I       
40h   

199     

102  

alvenaria e revestimento, 
calceteria, serviços de marteleiro, 
usinagem de asfalto, pintura, 
pintura letrista, carpintaria, 
hidráulica, solda, armação de 
ferro, jardinagem e viveirista 
operação de roçada costal, elétrica, 
abastecimento de veículos.   

 

Sub-total      301  

        

Transportes e 
Manutenção de 
Veículos  

Agente de 
Trânsito   

Condutor de 
Lancha  

Mecânico de 
Veículos e 
Máquinas Pesadas  

Motorista / Motorista de 
Veículos Leves  

Motociclista  

Operador de 
Máquinas   

VI  

V   

       V    

       V     

       V  

       V             

40h  

450  

28   

15    

639    

50   

46   

Sub- total     1228  
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Guarda Municipal  

Guarda Municipal 
de  
2º Classe  

Guarda Municipal 
de 1º Classe  

Guarda Municipal 
de  
Classe Distinta A  

Guarda Municipal 
de  
Classe Distinta B  

Guarda Municipal 
de  
Classe Distinta C  

Subinspetor 

GI   

GII   

GIII   

GIV   

GV   

GVI          

40h 

662   

144   

47   

    32   

    16   

    06   

Sub-total    907   

 

Inspetor Guarda  
Municípal   

Inspetor Classe A   

Inspetor Classe B  

Inspetor Classe C  

IX  

X  

    XI    

40h   

04  

03  

02  

 

Sub- total     09  

         

Guarda Municipal 
Salva-vidas  

Guarda Municipal 
Salva-vidas de 2ª 
Classe  

Guarda Municipal 
Salva-vidas de 1ªª 
 Classe  

Guarda Municipal 
Salva-vidas de 

 

Classe 
Distinta A  

Guarda Municipal 
Salva-vidas de 
Classe 
Distinta B  

Guarda Municipal 
Salva-vidas de 
Classe 
Distinta C   

Subinspetor   

GI    

GII    

GIII    

GIV    

GV   

GVI          

40H  

147    

35    

28    

04    

02   

01  

Sub-total    217  

                 

Guarda Municipal  

Inspetor Guarda 
Municipal Salva-Vidas  Inspetor Classe A   

Inspetor Classe B  

Inspetor Classe C  

IX  

X  

    XI    

40h   

02  

02  

01  

 

Sub-total    05  



       
32

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

          

Guarda Municipal 
Músico 

Guarda Municipal 
Músico de 2ª 
Classe  

Guarda Municipal 
Músico de 1ª 

 
Classe  

Guarda Municipal 
Músico de  Classe 
Distinta A  

Guarda Municipal 
Músico de Classe 
Distinta B  

Guarda Municipal 
Músico de Classe 
Distinta C   

Subinspetor  

GI    

GII    

GIII    

GIV    

GV   

GVI          

40h  

45    

09    

02    

01    

01   

01  

 

Sub-total     59  

Inspetor Guarda 
Municipal Musico  Inspetor Classe A   

Inspetor Classe B  

Inspetor Classe C  

IX  

X  

    XI    

40h   

01  

01  

01  

Guarda Municipal  

Sub-total     03  

        

TOTAL 

 

24.801  

  

Vide art.79, § I do Estatuto do Servidor Público do Município de São Luís   

ANEXO II   

 

Quando na área de Geologia:  

- realizar levantamentos geológicos e geofísicos coletando, analisando e interpretando dados, gerenciando 
amostragens, caracterizando e medindo parâmetros físicos, químicos e mecânicos de materiais 
geológicos, estimando geometria e distribuição espacial de corpos e estruturas geológicas, elaborando 
mapas e relatórios técnicos e científicos; 
- prosperar e explorar recursos minerais, pesquisar a natureza geológica e geofísica de fenômenos; 
-efetuar serviços ambientais e geotécnicos, planejar e controlar serviços de geologia e geofísica; 
-emitir laudos e pareceres técnicos; 
- desempenhar os serviços de elaboração, execução, fiscalização e controle de planejamento ambiental, 
organizacional e estratégico afetos a implementação e manutenção das políticas de meio ambiente,  
formuladas no âmbito do Município de São Luís, de forma compatível com suas atribuições profissionais, 
em especial as que se relacionam com as seguintes atividades: regulação, controle, fiscalização, 
licenciamento e auditoria ambiental, ordenamento dos recursos hídricos, florestais e pesqueiros, 
conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção, destinação 
e tratamento de resíduos, estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambiental.  

 

Quando na área de Engenharia Florestal  
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- planejar, coordenar, executar e fiscalizar atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais 
renováveis e ambientais; 
- promover a extenção rural, orientando produtores nos vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias; 
- elaborar documentação técnica e científica, emitir laudos e pareceres técnicos; 
- desempenhar os serviços de elaboração, execução, fiscalização e controle de planejamento ambiental, 
organizacional e estratégico afetos à implementação e manutenção das políticas  de meio ambiente 
formuladas no âmbito do Município de São Luís, desempenhando de forma compatível com as suas 
atribuições profissionais, em especial as que se relacionam com as seguintes atividades: regulação, 
controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental, ordenamento dos recursos hídricos, florestais 
e pesqueiros; conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e 
proteção; destinação e tratamento de resíduos, estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação 
ambiental.  

 

Quando na área de Preservação de Meio Ambiente:  

auxiliar profissionais de nível superior na implantação  de projetos; 
participar dos estudos  de gestão ambiental; 
coordenar equipes de trabalho em processos de controle ambiental, utilidades, tratamento de efluentes e 
levantamentos  meteorológicos; 
realizar  análises físico- químicas e microbiológicas dos efluentes; 
acompanhar e auxiliar na conservação da flora e da fauna de parques e reservas florestais do Município; 
realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional.                              
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LEI N º 4.929                                                                                                      DE 4 DE ABRIL  DE 2008     

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DO LOGRADOURO 
PÚBLICO LOCALIZADO NA AVENIDA 04, NO BAIRRO 
COHAB ANIL II, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica denominado Praça Renascer o logradouro público localizado na Avenida 
04, no bairro Cohab Anil II.  

Art. 2º. Caberá ao Poder Púbico Municipal providenciar a modificação das placas 
indicativas e demais itens de sinalização referentes à praça supramencionada.  

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º.  Revogam-se as disposições em contrário. 
            

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 04 DE ABRIL DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                    

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 69 DE 10/04/2008 
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LEI Nº 4.930                                                                                                     DE 07 DE ABRIL DE 2008    

DISPÕE SOBRE DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA A 
ACADEMIA MARANHENSE DE LETRAS, NA FORMA 
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a destinar anualmente, recursos na ordem de 
a R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), anualmente, à Academia Maranhense de Letras, como apoio às 
ações que são desenvolvidas e à divulgação da cultura maranhense.  

Parágrafo Único - Fica a Academia Maranhense de Letras comprometida a estimular a 
participação dos servidores públicos municipais em eventos culturais e literários, tais como, palestras, 
conferências, cursos de poesias e outros de natureza similar, através da disponibilização de vagas para a 
Prefeitura.   

Art. 2º. A quantia estipulada no caput do Art. 1º. será disponibilizada em parcelas 
mensais e sucessivas, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidas pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo  IPCA.  

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias alocadas na Fundação Municipal de Cultura  FUNC, a partir de 2008.  

Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover, mediante decreto, as 
alterações orçamentárias que se fizerem necessárias ao cumprimento desta Lei, inclusive a abertura de 
créditos suplementares adicionais, respeitados os valores constantes na Lei Orçamentária Anual.   

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 6 º. Revogam-se as demais disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 07 DE ABRIL DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito     

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 68 DE 09/04/2008 
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LEI Nº 4.931                                                                                                       DE 07 DE ABRIL DE 2008    

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E 
VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 
DO SISTEMA DE ENSINO PÚBLICO DA PREFEITURA 
DE SÃO LUÍS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei:   

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES    

Art. 1º. Esta Lei institui e estrutura o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 
Profissionais  do Magistério do Sistema de Ensino Público da Prefeitura de São Luís.  

Art. 2º. O quadro do Magistério do Sistema de Ensino Público da Prefeitura de São 
Luís  fica formado por profissionais que exercem as funções de docente e suporte pedagógico.  

Art. 3º. As formações exigidas para os Profissionais do Magistério do Sistema de 
Ensino Público da Prefeitura de São Luís, para o exercício das funções de docência e de suporte 
pedagógico, são as  previstas  na Lei de Diretrizes e Base  da Educação.   

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS E DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

SEÇÃO I 
DOS OBJETIVOS   

Art. 4º. Esta Lei disciplina sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 
Profissionais do Magistério do Sistema de Ensino Público da Prefeitura de São Luís, com, os seguintes 
objetivos e garantias:  

I  aperfeiçoamento profissional contínuo 
II 

 

valorização dos Profissionais, por meio de investimento em qualificação 
profissional, melhores condições de trabalho e remuneração digna; 

III 

 

melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços prestados à população do 
Município , baseada nos objetivos , princípio se garantias a seguir:  

a) Ingressos, exclusivamente, por concurso público de provas e títulos; 
b) Reconhecimento da importância da carreira pública e de seus agentes; 
c) Profissionalização, que pressupõe qualificação e aperfeiçoamento profissional, com 

remuneração digna e condições adequadas de trabalho; 
d) Formação continuada de Profissionais do Magistério; 
e) Promoção da educação, visando o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo 

para o exercício da cidadania; 
f) Liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, 

dentro dos ideais da democracia; 
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g) Progressão funcional, por meio de formação e aprovação em avaliação de 

desempenho; 
h) Período reservado ao Professor, incluído em sua carga horária, para estudos, 

planejamento e avaliação do trabalho discente.   

SEÇÃO II 
DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS   

Art. 5º. Para efeito desta Lei, entende-se:  

I 

 

Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos 

 

instrumento normativo jurídico que 
define e regulamenta condições de movimentação dos integrantes de carreira, estabelece linhas 
ascendentes no processo de valorização dos profissionais, com estrutura, organização e definição claras, 
voltado para o exercício funcional entre profissionais e a administração pública; 

II 

 

Cargo Público - o lugar instituído na organização do serviço público, com 
denominação própria, atribuição e responsabilidade específica e estipêndio correspondente, para ser 
provido e exercido pro um titular; 

III 

 

Servidor Público - pessoa física legalmente investida em cargo público, com 
direitos, deveres, responsabilidades, vencimentos e vantagens previstas em Lei; 

IV 

 

Magistério Público 

 

conjunto de profissionais da Educação, titulares do cargo de 
provimento efetivo, que exercem atividades de docência e de suporte pedagógico; 

V 

 

Função 

 

conjunto de atribuições, de caráter definitivo ou eventual, para serem 
desempenhadas por um titular de cargo ou por servidores designados, com remuneração ou não; 

VI 

 

Funções de Magistério 

 

atividades de docência e de suporte pedagógico direito à 
docência, incluídas as de administração escolar, gestão escolar, supervisão escolar, inspeção escolar, 
orientação educacional, planejamento educacional e as demais previstas em Lei específica;  

 VII 

 

Grupo Ocupacional 

 

conjunto de Categorias Funcionais reunidas segundo a 
natureza do trabalho, grau de conhecimentos e afinidade existentes entre eles; 

VIII 

 

Categoria Funcional 

 

conjunto de cargos definidos em lei, devidamente 
ocupados por seus titulares, com objetivos e afinidades comuns aos princípios da administração pública; 

IX 

 

Carreira 

 

agrupamento de cargos da mesma profissão ou atividade, escalonados 
segundo a hierarquia do serviço, a complexidade das atribuições, o grau de responsabilidade, a evolução 
funcional e remuneratória, para  acesso privativo dos  titulares; 

X 

 

Evolução Funcional 

 

provimento derivado, correspondendo à passagem do 
profissional de um padrão de vencimento para outro ou de uma referência para outra, dentro do mesmo 
cargo; 

XI  Provimento Originário  ato pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público,  
com a sua designação de seu titular; 

XII 

 

Provimento Derivado 

 

efetiva-se através de alteração na situação funcional e 
classificação do servidor no cargo, devidamente definidas em lei; 

XIII 

 

Efetividade 

 

prerrogativa  exclusiva do servidor ocupante de cargo de caráter 
permanente, admitido por meio de concurso público e aprovado no estágio probatório; 

XIV 

 

Jornada de Trabalho 

 

horas semanais, em que o Profissional do Magistério fica 
à disposição do trabalho, realizando as atividades de efetivo exercício inerentes do cargo; 

XV 

 

Horas Atividade 

 

horas de trabalho do Profissional do Magistério destinadas à 
preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões 
pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a 
proposta pedagógica de cada escola; 

XVI 

 

Enquadramento 

 

posicionamento do servidor na carreira, no cargo, no padrão 
de vencimento e na referência compatível com aquela em que se encontrava;    
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CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA DA CARREIRA   

Art. 6º. A estrutura do Cargo e Carreira do Quadro dos Profissionais do Magistério do 
Sistema de Ensino Público da Prefeitura Municipal de São Luís é composta dos Quadros Permanente e 
Extinto a Vagar.  

§ 1º. O Quadro Permanente dos Profissionais do Magistério do Sistema de Ensino 
Público da Prefeitura de São Luís, compõe-se de profissionais com formação, habilitação e situação 
efetiva  de acordo com as exigências das legislações pertinentes;  

§ 2º. O Quadro Suplementar a Vagar compõe-se de Professores sem a formação 
pedagógica exigida para o exercício do cargo, porém amparados pela Lei Municipal nº 2.728 (Estatuto 
do Magistério).  

§ 3º. O Quadro Extinto a Vagar compõe-se de Professores não amparados pela Lei 
Municipal nº. 2.728/1985 (Estatuto do Magistério).  

Art. 7º. A carreira dos Profissionais do Magistério do Sistema de Ensino Público da 
Prefeitura Municipal de São Luís é integrada pelo Cargo Único de provimento efetivo de Professor, 
definida segundo o grau de formação, habilitação e padrão de vencimentos.  

Art. 8º. O Cargo de Professor do Sistema de Ensino Público da Prefeitura de São Luís 
é identificado segundo  denominação, atribuição e requisitos exigidos para o provimento.  

I 

 

Cargo de Professor 

 

exercício da Docência e de Suporte Pedagógico, com 
exigência de habilitação específica para níveis, modalidades de ensino e função, correspondente á área 
de atuação; 

II 

 

Fica assegurado ao Professor deste Sistema de Ensino, com formação em 
Licenciatura Curta, o direito ao exercício das funções de Magistério, de acordo com o permitido, por 
meio de sua habilitação e legislação vigente.   

CAPÍTULO IV 
DO INGRESSO, DO ESTÁGIO PROBATÓRIO E DO 

DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 
SEÇÃO I 

DO INGRESSO   

Art. 9º. Fica a Secretaria Municipal de Administração responsável pela realização de 
concursos para o provimento de cargos efetivos do Quadro de Profissionais do Magistério da Secretaria 
Municipal de Educação.   

Parágrafo único 

 

Compete, exclusivamente, à Secretaria Municipal de Educação lotar 
de acordo com a ordem de classificação e necessidade do Sistema, bem como controlar o exercício 
profissional dos concursados, após recebimento dos Atos de Nomeação e Termos de Posse enviados pela 
Secretaria Municipal de Educação.  

Art. 10. O ingresso  no Cargo de Professor  do Sistema de Ensino Público da Prefeitura 
Municipal de São Luís no Quadro Permanente far-se-á através de Concurso Público de provas e títulos.    
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Art. 11. Atendida as exigências para o ingresso , a nomeação do professor concursado 

far-se-á no cargo de Professor em Padrão de Vencimento correspondente ao nível de formação, e à 
habilitação e à referência A .  

Art. 12. A data de início do vínculo do profissional concursado será correspondente a 
do Ato de Nomeação.  

Art. 13. Sempre que houver necessidade profissional no Sistema de Ensino Público, 
disponibilidade de recursos e não houver candidatos aprovados, o Secretário Municipal de Educação 
poderá solicitar a realização de concurso público para preenchimento de vagas.   

SEÇÃO II 
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO   

Art. 14.  Estágio probatório é o período de 03(três) anos de efetivo exercício, em que 
são avaliadas a aptidão e a capacidade do profissional para o desempenho das funções  do cargo, 
observados os critérios definidos em Lei especifica.  

Art. 15. O Professor em estágio probatório não poderá exercer funções fora do âmbito 
do magistério.  

Art. 16. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a  avaliação 
especial de desempenho, realizada por comissão instituída para esse fim.  

Parágrafo único 

 

A avaliação especial de desempenho de que trata este artigo será 
realizada em conformidade com o disposto nas legislações pertinentes do Sistema de Ensino Público 
Municipal de São Luís.  

Art. 17. São considerados efetivos exercícios as ausências previstas no Art. 75, da Lei 
Municipal nº 4.615. 19.06.2006, Estatuto do Servidor Público do Município de São Luís.  

§ 1º. Os afastamentos não previstos no artigo acima citado não serão computados como 
exercício efetivo, sendo que o prazo ficará suspenso até o retorno à função, sem prejuízo dos dias 
efetivamente trabalhados.  

§ 2º. Durante o estágio probatório, serão proporcionados ao ocupante de cargo, meios 
para a sua integração e desenvolvimento de suas  potencialidades.  

§ 3º.  Cabe à Secretaria Municipal de Educação garantir os meios necessários para 
acompanhamento  e avaliação do desempenho dos Professores em estágio probatório.   

SEÇÃO III 
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA   

Art. 18. O desenvolvimento na carreira dos Profissionais do Magistério do Sistema de 
Ensino Público Municipal de São Luís far-se-á por meio de Progressão Funcional, no sentido horizontal e 
vertical.  

Art. 19. A Progressão Horizontal - passagem do Professor de uma Referência  para 
outra seguinte, dentro do mesmo Padrão de Vencimento, a cada interstício mínimo de 03 (três) anos,   
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obedecendo aos critérios de Avaliações de Desempenho definidos mediante Ato do Chefe do Poder 
Executivo.  

§ 1º. A avaliação de desempenho a que se refere a caput deste artigo compreende-se 
como um processo global e permanente de análise do desempenho do Profissional  do Magistério no 
efetivo exercício do cargo.  

§ 2º. O interstício referente ao Estágio Probatório é contabilizado para efeito da 
progressão estabelecida no caput deste artigo.  

Art. 20. Progressão vertical 

 

elevação do Padrão de Vencimento PNM para o PNS, 
obedecendo ao disposto no Art.70, da presente Lei.  

Parágrafo único 

 

O professor em acumulação de cargo prevista na Constituição 
Federal poderá  usar graduação, habilitação e/ou titulação em ambos os Cargos, obedecidos os critérios 
estabelecidos neste Plano.   

CAPÍTULO V 
DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL   

Art. 21. A qualificação profissional visa à valorização dos Profissionais do Magistério e 
a melhoria na qualidade do serviço público.   

§ 1º. A qualificação profissional ocorrerá com base nas necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação e por solicitação do servidor atendendo com prioridade sua integração, 
atualização e seu aperfeiçoamento.  

§ 2º. Ao Professor em estágio probatório fica garantido o desenvolvimento de 
atividades de integração, com o objetivo de inseri-lo na estrutura de organização do Sistema Municipal de 
Ensino e da Administração Pública.  

Art. 22. O processo de qualificação ocorrerá por iniciativa da Secretaria Municipal de 
Educação, mediante convênio ou por iniciativa do próprio Professor, cabendo ao Município atender 
prioritariamente:  

I 

 

Programa de Integração à Administração Pública: será aplicado a todos os 
Profissionais do Magistério do Sistema de Ensino Público Municipal de São Luís para informar sobre a 
estrutura e organização da Secretaria Municipal de Educação, direitos, deveres e Plano Municipal e 
Nacional de Educação; 

II  Programas de Complementação de Formação: aplicados aos professores integrantes 
do Quadro Extinto a Vagar para obtenção da habilitação mínima necessária às atividades do cargo; 

III 

 

Programa de Capacitação: aplicado aos Professores para incorporação de novos 
conhecimentos e habilidades decorrentes de inovações científicas e tecnológicas ou de alteração de 
legislação, normas e procedimentos específicos ao desempenho do seu cargo ou função; 

IV 

 

Programa de Desenvolvimento: destinados à incorporação de conhecimentos e 
habilidades técnicas inerentes ao cargo, por meio de cursos regulares oferecidos pela Instituição; 

V 

 

Programa de Aperfeiçoamento: aplicado aos Profissionais do Magistério com a 
finalidade de incorporação de conhecimentos complementares, de natureza especializada, relacionados ao 
exercício ou desempenho do cargo ou função, podendo constar de cursos regulares, seminários, palestras, 
simpósios, congressos e eventos similares;    
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VI 

 
Programas de Desenvolvimento Gerencial: destinados aos ocupantes de cargos de 

direção, gerência, assessoria e chefia, para habilitar os servidores ao desempenho eficiente das atribuições 
inerentes ao cargo ou função.  

Art. 23. Os critérios de afastamento para qualificação dos Profissionais do Magistério 
estão estabelecidos e regulamentados na Lei do Estatuto do Magistério Público  Municipal de São Luís e 
em Atos complementares.   

CAPÍTULO VI 
DO VENCIMENTO, DA REMUNERAÇÃO, 

DOS ADICIONAIS E DAS GRATIFICAÇÕES 
SEÇÃO I 

DOS VENCIMENTOS   

Art. 24. Vencimento 

 

retribuição pecuniária devida aos Profissionais do Magistério 
pelo efetivo exercício no cargo com valor correspondente ao padrão fixado em Lei.  

Art. 25. O vencimento dos Profissionais do Magistério fica definido de acordo com o 
Padrão de classificação e Jornada de Trabalho, conforme Tabela de Vencimento (Anexo II desta Lei).   

§ 1º. O vencimento dos professores com Formatação em Nível Médio fica estabelecido 
da seguinte forma:   

I 

 

Professor com Formação em Nível Médio e habilitação para docência terá seu 
vencimento com base no padrão PNM e na referência correspondente à classificação vigente; 

II 

 

Professor com Formação em Nível Médio sem habilitação para docência terá seu 
vencimento com base no padrão PNM e referência 

 

A , conforme inciso III do parágrafo único do art. 
26 desta Lei.  

§ 2º. O vencimento dos Profissionais do Magistério com Formação em Nível Superior 
fica estabelecido da seguinte forma:  

I 

 

Profissional do Magistério com Formação em Nível Superior e habilitação para 
docência, terá seu vencimento com base no padrão 

 

PNS e referência correspondente à classificação 
vigente; 

II 

 

Profissional do Magistério com Formação em Nível Superior, sem habilitação para 
docência terá seu vencimento com base no padrão PNS e referência A , conforme inciso VII do 
parágrafo único do art. 26 desta Lei;  

§ 3º. Fica a Comissão de Aplicação do Estatuto do Magistério responsável por dirimir 
dúvidas e propor medidas relativas aos casos omissos de enquadramentos.  

Art. 26. A tabela de vencimento dos profissionais do Magistério do Sistema de Ensino 
Público Municipal de São Luís tem 07 (sete) padrões de vencimento com 09 (nove) referências, cada uma 
delas simbolizada por letras de A a I .  

Parágrafo único  Os 07 (sete) padrões de vencimento citados no  caput deste artigo são 
os seguintes:  

I 

 

Padrão de Vencimento PNM 

 

Professor com formação em nível médio, habilitação 
e carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais;   
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II 

 
Padrão de Vencimento PNM 

 
Professor com formação em nível médio, 

habilitação e carga horária de 40 (quarenta) horas semanais; 
III 

 
Padrão de Vencimento PNM 

 
Professor com exercício fora das atividades 

pedagógicas; 
IV 

 

Padrão de Vencimento PNS 

 

Profissional do Magistério com formação em nível 
superior, habilitação e carga horária de 20 (vinte) horas semanais; 

V 

 

Padrão de Vencimento PNS 

 

Profissional do Magistério com formação em nível 
superior, habilitação e carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais; 

VI 

 

Padrão de Vencimento PNS 

 

Profissional do Magistério com formação em nível 
superior, habilitação e carga horária de 40 (quarenta) horas semanais; 

VII 

 

Padrão de Vencimento PNS 

 

Profissional do Magistério com exercício fora das 
atividades de docência ou pedagógica, habilitado ou não.  

Art. 27. A conversão das classificações anteriores dos Professores para os cargos e 
padrões de vencimento em vigor ocorrerá em conformidade com o anexo III da presente Lei.   

Art. 28. A revisão do vencimento dos Profissionais do Magistério ocorrerá na data 
estabelecida no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís.  

Parágrafo único 

 

a revisão de que se trata este artigo vigerá a partir de 1º de Maio de 
2009.  

Art. 29. O acréscimo em porcentagem de uma referência para outra é de 6% (seis por 
cento), acumulativa.   

SEÇÃO II 
DA REMUNERAÇÃO   

Art. 30. Remuneração 

 

resultado do vencimento acrescido de vantagens pecuniárias, 
de caráter permanente e transitório, estabelecidas em Lei.  

§ 1º- São consideradas vantagens de caráter permanente os adicionais por tempo de 
serviço e por titulação.  

§ 2º- São consideradas vantagens de caráter transitório a gratificação prevista nesta Lei 
e as constantes no Estatuto do Servidor Público Municipal de São Luís.   

SEÇÃO III 
DOS ADICIONAIS   

Art. 31. Fica concedido ao Profissional do Magistério o Adicional por Tempo de 
Serviço denominado de anuênio, com percentual de 1% (um por cento) por ano de efetivo exercício no 
serviço público municipal, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo.  

§ 1º- A concessão do anuênio de que trata este artigo é de forma automática e 
independente de solicitação do servidor, fazendo jus a partir do mês em que completar cada ano de 
efetivo exercício.     
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§ 2º- O anuênio incorpora-se de forma definitiva à remuneração do profissional a cada 

ano, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) se homens e 30% (trinta por cento) se 
mulheres.  

§ 3º- Serão consideradas, para concessão do anuênio, as ausências previstas no art. 75, 
da Lei do Estatuto do Servidor Público Municipal de São Luís.  

Art. 32. Fica concedido ao Profissional do Magistério o Adicional por Titulação, 
mediante comprovação de conclusão de pós-graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu afim com a área da 
educação, na forma a seguir:  

a) Especialização 

 

10% (dez por cento) com carga horária mínima de 360 (trezentas e 
sessenta) horas; 

b) Mestrado  20% (vinte por cento); 
c) Doutorado  30% (trinta por cento); 
d) Pós-Doutorado  40% (quarenta por cento);  

§1º. O adicional por Titulação será calculado com base no vencimento do profissional.  

§2º. O profissional com mais de uma pós-graduação, a de maior grau de formação será 
considerada como adicional e as demais, como investimento na qualificação profissional.  

Art. 33. A concessão do Adicional por Titulação obedecerá às exigências a seguir:  

I  A solicitação do adicional por titulação será nos meses de março e abril de cada ano, 
através de requerimento do servidor entregue à Comissão de Aplicação do Estatuto do Magistério; 

II 

 

A documentação e as condições exigidas para solicitação do Adicional por 
Titulação são as seguintes:  

a) Cópia legível do contracheque do mês anterior; 
b) Declaração do chefe imediato comprovando efetivo exercício do cargo; 
c) Cópia do certificado e do histórico, devidamente autenticadas em cartório; 
d) O curso deve ser afim com a área de atuação de docência ou gestão.  

Art. 34. A solicitação deferida terá seu efeito financeiro no exercício seguinte.   

SEÇÃO IV 
DAS GRATIFICAÇÕES   

Art. 35. Gratificação 

 

vantagem transitória concedida pelo exercício em funções 
executadas em condições excepcionais.  

Parágrafo único. As gratificações dispostas nesta seção não podem ser incorporadas ao 
vencimento, sendo imediatamente retiradas quando cessar o caráter excepcional que originou sua 
concessão.  

Art. 36. Ao Profissional do Magistério, poderão ser concedidas, além das gratificações 
permitidas no Estatuto do Servidor Público Municipal de São Luís, as previstas na presente Lei.  

Art. 37. Fica concedida gratificação denominada difícil acesso ao Professor com 
exercício em Unidade de Ensino cuja localização seja considerada de difícil acesso.   
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§ 1º. A gratificação a que se refere este artigo fica definida no valor correspondente a 

5% (cinco por cento) do vencimento da referência A do padrão PNS do professor com 20 (vinte) horas 
semanal.  

§ 2º. Serão definidas, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da vigência da presente 
lei, por meio de ato do Secretário Municipal de Educação, as Unidades de Ensino cuja localização seja 
considerada de difícil acesso.  

Art. 38. Compete ao Chefe do Poder Executivo autorizar a concessão ou exclusão das 
gratificações prevista nesta Lei.  

Art. 39. O profissional do magistério, quando designado para cargo em Comissão, 
submeter-se-á às regras do Artigo 94 do Estatuto do Servidor Público Municipal de São Luís, Lei 
4.615/2006.  

Art. 40. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá 
sobre a remuneração ou sobre os proventos do servidor.   

CAPÍTULO VII 
DA JORNADA DE TRABALHO E DAS FÉRIAS 

SEÇÃO I 
DA JORNADA DE TRABALHO   

Art. 41. A jornada de trabalho dos Profissionais do Magistério do Sistema de Ensino 
Público Municipal de São Luís, para desempenhar as atividades de exercício do cargo, fica definida a 
seguir:  

I 

 

Professor no exercício da docência na educação infantil até a 4ª série do ensino 
fundamental e em atividade de suporte pedagógico  24 ( vinte e quatro) horas semanais; 

II 

 

Professor com exercício na docência de 5ª a 8ª série do ensino fundamental 

 

20 
(vinte) horas semanais; 

III 

 

Professor no exercício de atividades, exceto as previstas nos incisos anteriores, 
fica submetido à jornada dos servidores administrativos, com o vencimento e vantagens correspondentes 
a do seu cargo;  

Art. 42. Por necessidade do Sistema de Ensino Público Municipal de São Luís  e 
interesse do profissional do Magistério do Quadro Permanente, fica permitida a ampliação da Jornada de 
Trabalho em até 40 (quarenta) horas semanais.  

§ 1º- A ampliação da Jornada de Trabalho de que trata o  caput  deste artigo, far-se-á 
mediante Ato do Chefe do Poder Executivo, após o candidato atender os seguintes requisitos:  

I  Interesse do Profissional do Magistério devidamente fundamentado; 
II  Declaração de disponibilidade para o cumprimento da jornada ampliada; 
III  Declaração de não estar acumulando cargo; 
IV  Comprovar que não está com redução de carga horária; 
V 

 

Caso tenha outro cargo neste Sistema, deverá comprovar a solicitação de 
exoneração; 

VI  Não estar em estágio probatório; 
VII 

 

Está no efetivo exercício das funções do cargo há pelo menos 02 (dois) anos sem 
interstícios, exceto os previstos no inciso I do art. 53 desta Lei e na Constituição Federal;  

VIII 

 

Declaração de que não pretende solicitar afastamento, exceto os previstos na 
Constituição Federal. 
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§ 2º. Em hipótese alguma, a carga horária semanal do Profissional do Magistério 

poderá exceder a 40 (quarenta) horas semanais.  

Art. 43. Do total de horas definido pela Jornada de Trabalho do profissional, 20% (vinte 
por cento) serão destinados a horas atividade, por constituírem parte do trabalho escolar, devendo ser 
realizadas  na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e suas regulamentações  

Art. 44. A  Jornada de Trabalho ampliada somente poderá ser reduzida quando:  

a) Comprovada a falsidade em qualquer das informações e documentações 
apresentadas; 

b) Não houver o cumprimento, em sua plenitude, da jornada ampliada; 
c) A pedido do Profissional do Magistério, desde que solicite administrativamente com, 

no mínimo de 90 (noventa)  dias de antecedência.  

Art. 45. A ampliação da Jornada de Trabalho implica no acréscimo das vantagens 
remuneratórias de caráter permanente do cargo na mesma proporção.  

Art. 46. A ampliação da Jornada de Trabalho será concedida por meio de Ato do Chefe 
do Poder Executivo, mediante indicação contendo nome, matrícula, grau de formação, tempo de efetivo 
exercício no cargo, jornada de trabalho atual e proposta.  

Art. 47. Responderá civil, penal e administrativamente a autoridade que promover ou 
autorizar qualquer substituição de servidor por terceiro, sem que haja devida excepcionalidade da 
contratação temporária prevista em Lei.  

Art. 48. Quando as atividades atribuídas forem insuficientes para cumprir a jornada de 
trabalho na unidade de exercício, o Profissional do Magistério terá que cumprir o restante em outra 
unidade.  

Parágrafo único 

 

A carga horária, as funções, as atividades e o turno de trabalho do 
profissional do magistério só poderão ser alterados por meio do Setor de Recursos Humanos, com 
autorização do Secretário Municipal de Educação.  

Art. 49. O Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação terá, além 
de outras afins, as seguintes atribuições:  

I 

 

Manter os dossiês dos Profissionais do Magistério atualizados com informações 
pertinentes ao seu vínculo empregatício, formação e situação efetiva funcional; 

II  Lotar e acompanhar o efetivo exercício do Profissional do Magistério; 
III  Verificar, através do setor de exercício, o cumprimento da jornada de trabalho; 
IV  Verificar o desempenho das funções e jornadas de trabalho a ele atribuído; 
V 

 

Convocar o Profissional do Magistério para complementar sua carga horária 
quando essa não estiver atendendo a jornada definida em Lei; 

VI 

 

Solicitar ao Secretário Municipal de Educação o desconto das faltas após 
notificação ao Profissional do Magistério; 

VII 

 

Informar ao Secretário Municipal de Educação, sobre os profissionais que se 
recusem a exercer as funções do cargo ou cumprir a jornada de trabalho definida nesta Lei; 

VIII 

 

Convocar oficialmente o Profissional do Magistério que se ausente das funções 
do cargo sem autorização do chefe imediato ou não retorne às suas atividades ao termo de afastamentos 
legais; 

IX 

 

Abrir processo administrativo para exoneração do Profissional do Magistério que 
abandone as funções do cargo por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; 

X  Apresentar relatório mensal sobre:  
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a) O Profissional do Magistério de licença, especificando tipo e datas de início e 

término; 
b) Os Profissionais do Magistério cedidos para outros órgãos, com ou sem ônus, 

especificando período e ato de liberação;  
c) Os Profissionais do Magistério que estejam exercendo funções, exceto as do 

Magistério; 
d) Os profissionais aposentados e em processo de aposentadoria; 
e) Os profissionais que estejam respondendo processo administrativo; 
f) Os profissionais afastados para cursos de graduação ou pós-graduação, com ou sem 

ônus, e previsão de término; 
g) Relatório sobre as alterações na folha de pagamento.  

Art. 50. O Profissional do Magistério somente poderá exercer suas funções fora das 
unidades de ensino quando:  

I 

 

for nomeado para cargo em Comissão ou ser convocado pelo Secretário Municipal 
de Educação para exercer funções ou atividades ligadas ao Magistério; 

II 

 

por necessidade do Sistema de Ensino Público Municipal de São Luís com 
autorização do Chefe do Poder Executivo.   

SEÇÃO II 
DAS FÉRIAS   

Art. 51. Ao professor em exercício de regência de classe ou suporte pedagógico nas 
unidades escolares ficam assegurados 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, concedidas de acordo 
com o interesse do Sistema de Ensino Público Municipal de São Luís previamente definido.  

Parágrafo único 

 

As férias do professor lotado em Setores da Secretaria Municipal de 
Educação, no exercício de atividades de caráter itinerante nas Unidades de Ensino, serão de 45 (quarenta 
e cinco) dias anuais, concedidas na condição do caput deste artigo.   

Art. 52. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade 
pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo de superior 
interesse público.  

Art. 53. Será pago ao Profissional do Magistério, por ocasião das férias, um adicional 
correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração vigente no período.  

Art. 54. As férias do professor em atividades fora das unidades de ensino serão de 30 
(trinta) dias anuais, de acordo com a tabela definida pelo Setor de exercício.   

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   

Art. 55. Fica incorporado o Incentivo Financeiro de 110% (cento e dez por cento), 
concedido pela Lei Municipal nº 4.474, de 31 de maio de 2005, ao vencimento do Profissional do 
Magistério, que receba atualmente e que esteja no exercício das funções do cargo.  

Art. 56 O Profissional do Magistério que tiver o incentivo financeiro incorporado ao 
vencimento não poderá se afastar das funções do magistério, exceto nas condições previstas no art. 50 da 
presente Lei.. 
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Art. 57. É assegurado ao Profissional do Magistério as licenças previstas no Artigo 151 

da Lei Municipal 4.615 de 19 de junho de 2006.  

Art. 58. Fica assegurado ao Profissional do Magistério, estudante, o afastamento de 
suas atribuições, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens de caráter permanente, para participar de 
estágio curricular supervisionado e obrigatório na área de educação, quando houver incompatibilidade do 
horário de trabalho com o do estágio.   

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS   

Art. 59. Os atuais Profissionais do Magistério do Sistema de Ensino Público Municipal 
de São Luís ficam enquadrados nesta lei, de acordo com vínculo, cargo, nível de formação, graduação, 
habilitação e critérios definidos neste plano.  

Art. 60. O enquadramento dos Profissionais do Magistério do Sistema de Ensino 
Público Municipal de São Luís será no Quadro Permanente, ou no Quadro Extinto a Vagar, de acordo 
com sua situação de vínculo, nível de formação e habilitação.  

Art. 61. Quadro Permanente 

 

Profissionais do Magistério com nível de formação, 
habilitação e situação efetiva de acordo com as exigências definidas em Lei específica para o exercício do 
cargo.  

Parágrafo único 

 

O Profissional do Magistério do Quadro Permanente fica enquadrado 
no cargo, padrão de vencimento e referência, conforme segue:  

I 

 

Profissional do Magistério com formação em nível médio e habilitação para 
docência fica enquadrado no Cargo de Professor e padrão de vencimento correspondente à situação 
amparada pela Lei 2.728/85 e alterações; 

II 

 

Profissional do Magistério com formação em nível superior e habilitação para 
docência fica enquadrado no Cargo de Professor e padrão de vencimento correspondente à situação 
amparada pela Lei 2.728/85 e alterações.  

Art. 62. O enquadramento de que trata o artigo anterior, não reduz o vencimento, não 
altera a situação quanto ao efetivo exercício nem a área de atuação do profissional.  

Art. 63. Quadro Extinto a Vagar 

 

professor sem a formação exigida para o exercício 
do cargo.  

§ 1º. O Professor com formação em nível médio sem habilitação para docência fica 
enquadrado no Cargo de Professor padrão PNM e referência A , fora das atividades de magistério.  

§ 2º. O Professor com formação em nível superior sem habilitação para docência fica 
enquadrado no Cargo de Professor padrão PNS e referência A , fora das atividades de magistério.  

§ 3º. Os Professores de que tratam os parágrafos anteriores deste artigo, permanecerão 
na classificação de enquadramento até que apresentem os requisitos exigidos para seu devido 
enquadramento no Quadro Permanente.  

§ 4º. O enquadramento de que trata o parágrafo anterior dar-se-á por meio de processo 
administrativo dirigido à Comissão de Aplicação do Estatuto do Magistério, devidamente instruído e 
comprovado.  
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Art. 64. Enquadram-se, também, no Quadro Extinto á Vagar os professores que não 

foram amparados pelas Leis nºs 2.728/85 e 2.760/86, do Estatuto do Magistério Público Municipal de São 
Luís.  

Art. 65. O Profissional do Magistério do Sistema de Ensino Público da Prefeitura de 
São Luís, com exercício fora das atividades de magistério, será enquadrado nesta Lei quando assumir as 
atividades inerentes ao cargo e nele permanecer.  

Art. 66. O Profissional  do Magistério que, ao ser enquadrado, sentir-se prejudicado 
poderá requerer revisão, através  de processo administrativo devidamente justificado e comprovado, 
dirigido à Comissão de Enquadramento no prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar do enquadramento.  

Art. 67. Compete à Comissão de Aplicação do Estatuto do Magistério 

 

COAPEM, 
analisar e emitir opinamento conclusivo nos processos de solicitação de enquadramento no Quadro 
permanente.  

Art. 68. Os casos omissos, pertinentes às matérias constantes nas Leis que dispões 
sobre a Carreira dos Professores do Sistema de Ensino Público Municipal de São Luís, serão resolvidos 
pelo Secretário Municipal de Educação, com o opinamento da Comissão de Aplicação do Estatuto do 
Magistério  COAPEM.  

Art. 69. Ao Profissional do Magistério aposentado no regime próprio de previdência 
fica assegurada a revisão de seus proventos para obtenção das vantagens previstas no ato de 
enquadramento dos professores em atividade.  

Art. 70. A Progressão Vertical ocorrerá através de processo administrativo ingressado 
no Setor de Protocolo da Secretaria Municipal de Educação, devidamente comprovado, obedecendo às 
exigências a seguir:  

§ 1º. O período para solicitação da Progressão Vertical dar-se-á nos meses de março e 
abril de cada ano;  

§ 2º. A documentação e as condições exigidas para Progressão Vertical são as 
seguintes:  

a) Cópia legível do contracheque do mês anterior; 
b) Declaração do chefe imediato de que está em efetivo exercício do cargo; 
c) Original do diploma e histórico de graduação em Licenciatura Plena, acompanhados 

de cópias que deverão ser autenticadas no ato do recebimento pelo órgão competente; 
d) Comprovação de aprovação na Avaliação Especial de Desempenho, caso seja 

concursado.  

Art. 71. As solicitações de Progressão Vertical serão analisadas por comissão 
constituída para esse fim, mediante Ato do Secretário Municipal de Educação.  

Art. 72. A Coordenação de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação 
terá o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência da presente lei, para reestruturar o sistema de 
lotação e controle de exercício, atualizar os dados cadastrais, o nível de formação e habilitação 
profissional.  

Art. 73. O processo de Avaliação de Desempenho para progressão funcional será 
regulamentado, mediante Ato do Chefe do Poder Executivo, no prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar 
da vigência da presente Lei.   
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Art. 74. Fica garantida a Progressão Horizontal nos moldes anteriores à vigência da 

presente Lei até que seja regulamentada a Avaliação de Desempenho para progressão funcional.  

Art. 75. O Secretário Municipal de Educação terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
vigência da presente Lei, para implementar a estrutura da Comissão de Aplicação do Estatuto do 
Magistério  COAPEM.   

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   

Art. 76. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias e oriundas de repasses da União.  

Art. 77. Fica revogado o inciso II, alterada a ordem dos incisos III para II, bem como 
parágrafo único para III, do art. 7º, da Lei Municipal nº 4.749, de 04 de janeiro de 2007, do Estatuto do 
Magistério Público Municipal de São Luís.  

Art. 78. Revogam-se as disposições em contrário, em especial, as Leis Municipais nºs 
2.728/1985, 2.760/1986, 4.474/2005, do Estatuto do Magistério Público Municipal de São Luís.  

Art. 79. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 
financeiros a partir de 01 de abril de 2008.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.    

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 07 DE ABRIL DE 2008, 187º DA 
INDEPENDENCIA E 120 º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                   

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 66 DE 07/04/2008 
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ANEXO I  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA E ATIVIDADES DO PROFESSOR NA FUNÇÃO DOCENTE  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA   

-  Exerce a docência no Sistema Público Municipal de Ensino de São Luís, transmitindo os 
conteúdos pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer 
sua cidadania; 

- Planeja, coordena, avalia e reformula o processo ensino/aprendizagem, e propõe 
estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados; 

- Desenvolve o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a 
compreensão de co-participação e co-responsabilidade de cidadão perante sua 
comunidade, município, estado e país, tornando-o agente de transformação social; 

-  Planeja e organiza a execução de propostas administrativo-pedagógicas,   possibilitando o 
desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes.   

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
NA FUNÇÃO DE DOCÊNTE   

1. Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 

2. Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar; 
3. Informa aos pais e responsáveis sobre a freqüência e rendimento dos alunos, bem como 

sobre a execução de sua proposta pedagógica; 
4. Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; 
5. Participa de reuniões pedagógicas e técnico e técnico-administrativas; 
6. Participa do planejamento geral da escola; 
7. Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino; 
8. Participa da escolha do livro didático; 
9. Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, 

cursos e outros eventos da área educacional e correlatos; 
10. Acompanha e orienta estagiários; 
11. Zela pela integridade física e moral do aluno; 
12. Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares; 
13. Elabora projetos pedagógicos; 
14. Participa de reuniões interdisciplinares; 
15. Confecciona material didático; 
16. Realiza atividades extra-classe em bibliotecas, museus, laboratórios e outros; 
17. Avalia e participa do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais, 

para os setores específicos de atendimento; 
18. Seleciona, apresenta e revisa conteúdos; 
19. Participa do processo de inclusão do aluno portador de necessidades especiais no ensino 

regular; 
20. Propiciam aos educandos, portadores de necessidades especiais, a sua preparação 

profissional, orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho; 
21. Incentiva os alunos e a participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis 

e similares; 
22. Realiza atividades de articulação da escola com a família do aluno e a comunidade;   
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23. Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa; 
24. Participa do conselho de classe; 
25. Prepara o aluno para o exercício da cidadania; 
26. Incentiva o gosto pela leitura; 
27. Desenvolve a auto-estima do aluno; 
28. Participa da elaboração e aplicação do regimento da escola; 
29. Participa da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola; 
30. Orienta o aluno quanto à conservação da escola e dos seus equipamentos; 
31. Contribui para a aplicação da política pedagógica do Município e o cumprimento da 

legislação do ensino; 
32. Propõe a aquisição de equipamentos que venham favorecer às atividades de ensino-

aprendizagem; 
33. Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
34. Analisa dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; 
35. Participa de estudos e pesquisas em sua área de atuação; 
36. Mantém atualizados os registros de aula, freqüência e de aproveitamento escolar do 

aluno; 
37. Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; 
38. Zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar; 
39. Apresenta propostas que visem a melhoria da qualidade de ensino; 
40. Participa da gestão democrática da unidade escolar; 
41. Executa outras atividades correlatas   

DESCRIÇÃO SUMÁRIA E ATIVIDADES DO PROFESSOR 
NA FUNÇÃO DE SUPORTE PEDAGÓGICO  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA   

- Exercer atividades técnico-pedagógicas no Sistema Público Municipal de Ensino de São 
Luís, que dão diretamente suporte às atividades de ensino; 

- Planeja, coordena, avalia e reformula o processo ensino/aprendizagem, e propõe 
estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados; 

- Desenvolve o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a 
compreensão de co-participação e co-responsabilidade de cidadão perante sua 
comunidade, município, estado e país, tornando-o agente de transformação social; 

- Gerencia, planeja, organiza e coordena a execução de propostas administrativo-
pedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e 
discentes.   

DSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NA 
FUNÇÃO DE SUPORTE PEDAGÓGICO   

1. Elabora e executa projetos pertinentes à sua área de atuação; 
2. Participa de estudos e pesquisas em sua área de atuação; 
3. Participa da promoção e coordenação de reuniões com o corpo docente e discente da 

unidade escolar; 
4. Assegura o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
5. Estimula o uso de recursos tecnológicos e o aperfeiçoamento dos recursos humanos; 
6. Elabora relatórios de dados educacionais; 
7. Emite parecer técnico; 
8. Participa do processo de lotação numérica; 
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9. Zela pela integridade física e moral do aluno; 
10. Participa e coordena as atividades de planejamento global da escola; 
11. Participam da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de 

ensino; 
12. Participa da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola; 
13. Estabelece parcerias para desenvolvimento de projetos; 
14. Articula-se com órgãos gestores de educação e outros; 
15. Participa da elaboração do currículo e calendário escolar; 
16. Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e 

outros; 
17. Participa da análise do plano de organização das atividades dos professores, como: 

distribuição de turmas, horas/aula, horas/atividade, disciplinas e turmas sob a 
responsabilidade de cada professor; 

18. Mantém intercâmbio com outras instituições de ensino; 
19. Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; 
20. Acompanha e orienta o corpo docente e discente da unidade escolar; 
21. Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, 

cursos e outros eventos da área educacional e correlato; 
22. Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares; 
23. Coordena as atividades de integração da escola com a família e a comunidade; 
24. Coordena conselho de classe; 
25. Contribui na preparação do aluno para o exercício da cidadania; 
26. Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; 
27. Zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar; 
28. Contribui para aplicação da política pedagógica do Município e o cumprimento da 

legislação de ensino; 
29. Propõe a aquisição de equipamentos que assegurem o funcionamento satisfatório da 

unidade escolar; 
30. Planeja, executa e avalia atividades de capacitação e aperfeiçoamento de pessoal da área 

de educação; 
31. Apresenta propostas que visem a melhoria da qualidade do ensino; 
32. Contribui para construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que 

objetiva a democratização do ensino, através da participação efetiva da família e demais 
segmentos da sociedade; 

33. Sistematiza os processos de coleta de dados relativos ao educando através de 
assessoramento aos professores, favorecendo a construção coletiva do conhecimento 
sobre a realidade do aluno; 

34. Acompanha e orienta pedagogicamente a utilização de recursos tecnológicos nas 
unidades escolares; 

35. Promove o intercâmbio entre professor, aluno, equipe técnica e administrativa, e 
conselho escolar; 

36. Trabalha o currículo, enquanto processo interdisciplinar e viabilizador da relação 
transmissão/produção de conhecimentos, em consonância com o contexto sócio-
político-econômico; 

37. Conhece os princípios norteadores de todas as disciplinas que compõem os currículos 
da educação básica; 

38. Desenvolve pesquisa de campo, promovendo visitas, consultas e debates, estudos e 
outras fontes de informação, a fim de colaborar na fase de discussão do currículo pleno 
da escola; 

39. Busca a modernização dos métodos e técnicas utilizados pelo pessoal docente, 
sugerindo sua participação em programas de capacitação e demais eventos; 

40. Assessora o trabalho docente na busca de soluções para os problemas de reprovação e 
evasão escolar;   
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41. Contribui para o aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem desenvolvida pelo 

professor em sala de aula, na elaboração e implementação do projeto educativo da 
escola, consubstanciado numa educação transformadora; 

42. Coordena as atividades de elaboração do regimento escolar; 
43. Participa da análise e escolha do livro didático;  

44. Acompanha e orienta estagiários; 
45. Participa de reuniões interdisciplinares; 
46. Avalia e participa do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais, 

para os setores específicos de atendimento; 
47. Promove a inclusão do aluno portador de necessidades especiais no ensino regular; 
48. Propicia aos educandos portadores de necessidades especiais a sua preparação 

profissional, orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho; 
49. Coordena a elaboração, execução e avaliação de projetos pedagógicos e administrativos 

da escola; 
50. Trabalha a integração social do aluno; 
51. Traça o perfil do aluno, através de observação, questionários, entrevistas e outros; 
52. auxilia o aluno na escolha de profissões, levando em consideração a demanda e a oferta 

no mercado de trabalho; 
53. Orienta os professores na identificação de comportamentos divergentes dos alunos, 

levantando e selecionando, em conjunto, alternativas de soluções a serem adotadas; 
54. Divulga experiências e materiais relativos à educação; 
55. Promove e coordena reuniões com o corpo docente, discente e equipes administrativas e 

pedagógicas da unidade escolar; 
56. Programa, realiza e presta contas das despesas efetuadas com recursos diversos; 
57. Coordena, acompanha e avalia as atividades administrativas e técnico-pedagógicas da 

escola; 
58. Orienta escolas na regularização e nas normas legais referentes ao currículo e à vida 

escolar do aluno; 
59. Acompanha estabelecimentos escolares, avaliando o desempenho de seus componentes 

e verificando o cumprimento de normas e diretrizes para garantir eficácia do processo 
educativo; 

60. Elabora documentos referentes à vida escolar dos alunos de escolas extintas; 
61. Participa da avaliação do grau de produtividade atingido pela escola e pelo Sistema 

Municipal de Ensino, apresentando subsídios para tomada de decisões a partir dos 
resultados das avaliações; 

62. Participa da gestão democrática da unidade escolar; 
63. Executa outras atividades correlatas.                  
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ANEXO II 

TABELA DE VENCIMENTO D0S PROFESSORES    

REFERÊNCIAS E VENCIMENTOS 

C
A

R
G

O
 

PADRÃO 
DE 

VENCIMENTO 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
A B C D E F G H I 

P N S 40 H/S 2.400,00 2.544,00 2.696,64 2.858,44 3.029,94 3.211,74 3.404,45 3.608,71 3.825,24 

P N S 24 H/S 1.440,00 1.526,40 1.617,98 1.715,06 1.817,97 1.927,04 2.042,67 2.165,23 2.295,14 
P N S 20 H/S 1.200,00 1.272,00 1.348,32 1.429,22 1.514,97 1.605,87 1.702,22 1.804,36 1.912,62 

P N S 
FORA/ATIVID 
PEDAGÓGICA 

571,43 605,72 642,06 680,58 721,41 764,69 810,57 859,20 910,75 

P N M 40 H/S 1.452,40 1.539,54 1.631,91 1.729,82 1.833,61 1.943,63 2.060,25 2.183,87 2.314,90 
P N M 24 H/S 871,50 923,79 979,22 1.037,97 1.100,25 1.166,27 1.236,25 1.310,43 1.389,06 

PR
O

O
FE

S
S

O
R

 

P N M 
FORA/ATIVID 
PEDAGOGICA 

415,00 439,90 466,29 494,27 523,93 555,37 588,69 624,01 661,45 

    

ANEXO III 
TABELA DE ENQUADRAMENTO E CONVERSÃO DE CLASSIFICAÇÃO   

NÍVEL 1 
PROF 

NÍVEL 2 
PROF 

PADRÃO 
VENCIM 

NÍVEL-3 
PROF 

NÍVEL 3 
PROF 

NÍVEL -3 
ESP EDUC 

NÍVEL 4 
ESP EDUC 

PADRÃO 
VENCIM 

GMP01A > GMP02A > PNM  A GMP03A > GMP04A > GMEO3A > GME04A > PNS  A 

GMP11A > GMP12A > PNM  B GMP13A > GMP14A > GME13A > GME14 A > PNS  B 

GMP21A > GMP22A > PNM  C GMP23A > GMP24A > GME23A > GME24A > PNS  C 

GMP31A > 
GMP01B > 
GMP11B > 

GMP32A > 
GMP02B > 
GMP12B> 

PNM  D 
GMP33A > 
GMP03B > 
GMP13B > 

GMP34A > 
GMP04B > 
GMP14B > 

GME33A > 
GME03B > 
GME13B > 

GME34A > 
GME04B > 
GME14B > 

PNS  D 

GMP21B > 
GMP31B > 
GMPO1C > 

GMP22B > 
GMP32B > 
GMP02C > 

PNM  E 
GMP23B > 
GMP33B > 
GMP03C > 

GMP24B > 
GMP34B > 
GMP04C > 

GME23B > 
GME33B> 
GME03C > 

GME24B > 
GME34B > 
GME04C > 

PNS  E 

GMP11C > 
GMP21C > 

GMP12C > 
GMP22C > 

PNM  F 
GMP13C > 
GMP23C > 

GMP14C > 
GMP24C > 

GME13C > 
GME23C > 

GME14C > 
GME24C > 

PNS  F  

GMP31C > 
GMP01D > 

GMP32C > 
GMP02D > 

PNM  G 
GMP33C > 
GMP03D > 

GMP34C > 
GMP04D > 

GME33C > 
GME03D > 

GME34C > 
GME04D > 

PNS  G 

GMP11D > 
GMP21D > 

GMP12D > 
GMP22D > 

PNM  H 
GMP13D > 
GMP23D > 

GMP14D> 
GMP24D> 

GME13D > 
GME23D > 

GME14D > 
GME24D > 

PNS  H 

GMP31D > GMP32D > PNM  I GMP33D > GMP34D > GME33D > GME34D > PNS - I 
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LEI Nº 4.932                                                                                                    DE 07 DE ABRIL  DE 2008   

ACRESCENTA O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART.72, DA LEI 
Nº 4616/2006 QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO 
PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTO DA 
PREFEITURA DE SÃO LUÍS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. O Art. 72 da Lei n º 4.616, de 19 de junho de 2006, passa a vigorar  acrescido 
do Parágrafo Único com a seguinte redação:  

Art. 72..........................................................................  

Parágrafo Único. O vencimento base dos Profissionais (Médico, Cirurgião-Dentista e 
Enfermeiro), que integram a Estratégia Saúde da Família, será correspondente a 40h 
semanais, calculado sobre o vencimento conforme disposto no Anexo V e suas 
alterações da Lei 4.616 de 19 de junho de 2006 .  

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros 
retroativos a 1º de janeiro de 2007.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 07 DE ABRIL DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito             

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 66 DE 07/04/2008  
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LEI Nº 4. 933                                                                                                    DE 09 DE ABRIL DE 2008   

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS 

 

SEMPE, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:   

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE E TEMPO DE DURAÇÃO   

Art. 1º. Fica criada, a Secretaria Municipal Extraordinária de Projetos Especiais 

 

SEMPE, diretamente subordinada ao Prefeito, com a finalidade de gerenciar o relacionamento entre 
Agentes Executores e Agentes Financeiros do Banco Mundial, dentre outros, bem como, gerenciar e 
supervisionar a execução contratos de empréstimos que venham a ser firmados com esses entes.   

Art. 2º. A Secretaria Municipal Extraordinária de Projetos Especiais 

 

SEMPE terá a 
duração dos programas aprovados, extinguindo-se automaticamente com a finalização dos contratos de 
empréstimo a serem firmados com Agentes Financeiros do Banco Mundial.   

Art. 3º. A Secretaria Municipal Extraordinária de Projetos Especiais 

 

SEMPE, é 
constituída pelas Unidades de Gerenciamento de Programas 

 

UGPs, com o objetivo principal de 
coordenar, elaborar e avaliar, no âmbito da prefeitura de São Luís, todas as atividades relativas aos 
programas de desenvolvimento financiados por Agentes Financeiros.  

Parágrafo Único 

 

As Unidades de Gerenciamento de Programas 

 

UGPs, serão 
regulamentadas por Decreto do Executivo Municipal, nos prazos exigidos pelos manuais operativos e 
regras específicas de cada programa.   

CAPÍTULO II 
DOS NÍVEIS ESTRUTURAIS   

Art. 4º. Para cumprir as finalidades que lhe compete, a SEMPE contará com a seguinte 
estrutura: 

I  Nível de Administração Superior: 
a) Secretário  

II  Nível de Assessoramento: 
a) Especialista em Monitoramento e Avaliação de Projetos; 
b) Especialista Sócio-Ambiental; 
c) Especialista em Água e Saneamento; 
d) Especialista em Desenvolvimento Econômico e Emprego Local; 
e) Especialista em Planejamento Urbano; 
f) Especialista em Área Jurídica e de Licitações;  

III  Nível Administrativo: 
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a) Superintendência de Administração Orçamento e Finanças: 
b) Coordenação Administração Financeira; 
c) Coordenação de Contabilidade.  

§ 1º. Sem prejuízo ao disposto neste Artigo, a SEMPE poderá contratar consultores para 
as áreas específicas dos projetos de forma a atender as demandas de Agentes Financeiros em que o 
Município de São Luís seja signatário.  

§ 2º. A estrutura organizacional da SEMPE é matricial, por projeto, devendo os 
Especialistas serem dotados de expertise, com tratamento protocolar e remuneratório de secretários 
adjuntos.  

Art. 5º. Para os fins desta Lei, ficam criados os seguintes cargos Comissionados:  

a) 01 (um) cargo de Secretário (DAS); 
b) 06 (seis) cargos de Especialistas (DAS-1) 
c) 01 (um) cargo de Superintendente (DAS-3) 
d) 02 (dois) cargos de Coordenador (DAS-5)  

Art. 6º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado de promover, mediante decreto, as 
modificações orçamentárias que se fizerem necessárias ao cumprimento desta Lei, inclusive a abertura de 
créditos adicionais, respeitados os valores constantes na Lei Orçamentária Anual.  

Art. 7º.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 8º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUÍS, 09 DE ABRIL DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                 

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 69 DE 10/04/2008 
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LEI Nº 4.934                                                                                                    DE 09 DE ABRIL DE 2008   

ALTERA O CAPUT DO ART.2º E ACRESCENTA AO MESMO 
O §.2º, DA LEI Nº 4.477 DE 03 DE JUNHO DE 2005, QUE 
INSTITUI O AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SÃO LUÍS-MA MODIFICADA 
PELA LEI Nº 4.878/2007, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. O caput do artigo 2º da Lei N º 4.477 de 03 de junho de 2005 passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

Art. 2º. O valor mensal do Auxílio-Transporte corresponde ao montante das despesas 
realizadas com transporte coletivo, nos termos do artigo anterior, subtraído o montante de 4 % (quatro por 
cento) incidente sobre. (NR)  

Art. 2º. O Parágrafo único do artigo 2º da Lei N º 4.477 de 03 de junho de 2005 passa a 
denominar-se de § 1º.  

Art. 3º. O artigo 2º da Lei N º 4.477 de 03 de junho de 2005 passa a vigorar acrescido 
do § 2º, com a seguinte redação:  

§ 2º. O percentual a que se refere o caput deste artigo fica reduzido para 3% (três por 
cento), na hipótese de servidor-estudante, regularmente cadastrado na Secretaria Municipal de 
Transportes.

  

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 09 DE ABRIL DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito       

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 69 DE 10/04/2008  
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LEI 4.935                                                                                                        DE 09 DE ABRIL DE 2008    

ALTERA A LEI Nº 4.616, DE 19 DE JUNHO DE 2006, CRIA 
CARREIRA NO GRUPO OCUPACIONAL ATIVIDADES 
APOIO À SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. O ANEXO I da Lei nº. 4.616 de 19 de junho de 2006 que dispõe sobre os 
Cargos Públicos e Classes de Cargos Público da Parte Permanente do Quadro de Pessoal, no que se refere 
ao Grupo Ocupacional Atividades de Apoio à Saúde, passa a vigorar acrescido das alterações constantes 
do quadro demonstrativo que integra a presente Lei.  

Art. 2º. O ANEXO III da Lei nº. 4.616 de 19 de junho de 2006 que dispõe sobre 
Representação Gráfica das Classes de Cargos Públicos de Carreira e dos Cargos Públicos Isolados da 
Parte Permanente  do Quadro de Pessoal, no que se refere ao Grupo Ocupacional Atividades de Apoio à 
Saúde, passa a vigorar acrescido das alterações constantes do quadro demonstrativo que integra a presente 
Lei.  

Art. 3º. O ANEXO IV da Lei nº. 4.616 de junho de 2006 que dispõe sobre Cargos e 
Classes de Cargo da Parte Permanente do Quadro de Pessoal Hierarquizadas por Níveis de Vencimento, 
no que se refere ao Grupo Ocupacional Atividades de Apoio à Saúde, passa a vigorar acrescido das 
alterações constantes do quadro demonstrativo que integra a presente lei.  

Art. 4º. O ANEXO VI da Lei nº4.616 de junho de 2006 que dispõe sobre a Descrição 
dos Cargos da Parte Permanente do Quadro de Pessoal, no que se refere ao Grupo Ocupacional 
Atividades de Apoio à Saúde, passa a vigorar acrescido das alterações constantes do quadro 
demonstrativo que integra a presente Lei.  

Art. 5º. O ANEXO VI da Lei nº4.616 de 19 de junho de 2006 que dispõe sobre a 
Descrição dos Cargos da Parte Permanente do Quadro de Pessoal, no que se refere aos Cargos de 
Motorista, Motorista de Veículos Leves, Agente de Trânsito, Condutor de Lancha e Motociclista, todos 
pertencentes ao Grupo Ocupacional Transporte e Manutenção de Veículos, passa a vigorar acrescido das 
alterações constantes do quadro demonstrativo que integra a presente Lei.  

Art.6º. O ANEXO VI da Lei nº4.616 de 19 de junho de 2006 que dispõe sobre a 
Descrição dos Cargos da Parte Permanente do Quadro de Pessoal, no que se refere ao Grupo Ocupacional 
Guarda Municipal, passa a vigorar acrescido das alterações constantes do quadro demonstrativo que 
integra a presente Lei.  

Art.7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art.8º.  Revogam-se as disposições em contrário.        
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Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 

pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 09 DE ABRIL DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA    

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                                          

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 69 DE 10/04/2008  
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ANEXO I 

CARGOS PÚBLICOS E CLASSES DE CARGO PÚBLICO DA PARTE PERMANENTE  DO 
QUADRO DE PESSOAL  

Grupo 
Ocupacional   Cargo  

Denominação das 
Classes  

Nível 
de Vencimento 

Carga  
Horária 
Semanal  

Quantitativo  Áreas de 
atuação/especialização/ 

áreas de formação 

  

Atividades 
Apoio à  
Saúde   

Auxiliar de 
Consultório 
Dentário  

Auxiliar de 
Enfermagem   

I 
II   

I 
II  

IV 
V   

VI 
III     

   40h  

 62    

2.029  

Subtotal      2.091  

   

ANEXO III 
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS CLASSES DE CARGOS PÚBLICOS DE CARREIRA  
E DOS CARGOS PÚBLICOS ISOLADOS DA PARTE PERMANENTE DO QUADRO DE  

PESSOAL  

Grupo Ocupacional Apoio Administrativo     

       

Grupo Ocupacional de Apoio à Saúde     

                                                                                                                            

                                                                                        

Grupo Ocupacional Serviços de Apoio Educacional e Social     

                                     

Grupo Ocupacional Nível Técnico  

Agente Administrativo 
I 

Agente Administrativo 
II 

Agente Administrativo 
III 

 

Auxiliar de Consultório          
              Dentário I                      

            Auxiliar de 
  Consultório Dentário 
                  II 

Auxiliar de  
Enfermagem I 

Auxiliar de  
Enfermagem II 

                
            Instrutor 

 

   Secretário Escolar 
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ANEXO IV  

CARGOS E CLASSES DE CARGO DA PARTE PERMANENTE DO QUADRO DE 
                        PESSOAL HIERARQUIZADAS POR NÍVEIS DE VENCIMENTO   

Níveis de Vencimento  Denominação da Classe 

 

I  
Auxiliar de Serviços Gerias, Auxiliar de Obras e Serviços 
Públicos. 

 

II  
Cozinheiros. 

 

III  
Artífice de Obras e Serviços Públicos, Instrutor, Vigia. 

 

IV  
Auxiliar de Consultório Dentário I. 

 

V  
Motorista, Motorista de Veículos Leves, Motociclista, 
Condutor de Lancha, Operador de Máquinas, Mecânico de 
Veículos e Máquinas Pesadas, Auxiliar de Consultório 
Dentário II.  

 

VI  
Agente Administrativo I, Secretário Escolar, Auxiliar de 
Enfermagem I, Agente de Trânsito, Guarda  Municipal de 2ª  
Classe. 

 

VII  
Agente Administrativo II, Técnico Municipal de Nível Médio  
II. 

 

VIII  
Agente Administrativo III,Técnico Municipal de Nível Médio  
II. 

 

IX  
Técnico Municipal de Nível, Superior I, Procurador Classe I, 
Auditor Fiscal de Tributos I, Auditor, Interno I, Inspetor 
Classe A. 

 

X  
Técnico Municipal de Nível Superior II, Procurador Classe II, 
Auditor Fiscal de Tributos II, Auditor Interno II, Inspetor 
Classe B. 

 

XI  
Técnico Municipal de Nível Superior III, Procurador Classe 
III, Auditor Fiscal de Tributos III, Auditor Interno III, 
Inspetor Classe C. 

          
Técnico Municipal de  
    Nível Médio I 

Técnico Municipal de  
    Nível Médio II 
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GRUPO ATIVIDADES DE APOIO À SAÚDE   

ANEXO VI 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA PARTE PERMANENTE DO QUADRO DE PESSOAL   

1. Classe: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO  

 

2. Descrição sintética: compreende os cargos que têm como atribuição auxiliar o cirurgião-
dentista no atendimento a pacientes em consultórios, clínicas, ambulatórios odontológicos 
ou hospitais que possuam o serviço de odontologia, bem como executar tarefas 
administrativas.  

3. Requisitos para provimento:  

Instrução- ensino fundamental completo, acrescido de curso para qualificação profissional 
de Auxiliar de Consultório Dentário, com carga horária mínima de 600 horas e máxima de 
800 horas e registro profissional correspondente ou inscrição profissional provisória no CRO 
obtida mediante declaração de Cirurgião- Dentista ( Decisão CFO-47, de 16 de dezembro de 
2003).  

4. Recrutamento:  

Externo- no mercado de trabalho, mediante concurso público para a classe de Auxiliar de 
Consultório Dentário I.  

5. Perspectivas de Desenvolvimento Funcional:  

Progressão- para o padrão de vencimento imediatamente superior na classe a que pertence  
Promoção- da classe de Auxiliar de Consultório Dentário I para a classe de Auxiliar de 
Consultório Dentário II.  

6. Definição das classes I e II:  

Classe I ( nível inicial da carreira) 

 

compreende as atribuições que exigem aplicação de 
conhecimentos teóricos de  menor complexidade e natureza não muito variada. Os 
problemas surgidos, são em geral, de fácil resolução ou já tem solução conhecida. As 
atribuições, de abrangência limitada, são executadas, inicialmente, sob orientação dos 
profissionais de níveis hierárquicos superiores. A autonomia do ocupante aumenta com a 
acumulação de experiência e a orientação assume, gradativamente, caráter geral e 
esporádico. A permanência na classe caracteriza-se também como o período necessário à 
integração do profissional à cultura, objetivos e práticas de trabalho da instituição.  

Classe II ( nível pleno da carreira) 

 

compreende as atribuições que exigem pleno 
conhecimento das técnicas da  especialidade profissional. Os problemas surgidos são de 
natureza complexa e demandam busca de novas soluções. As atribuições, de significativas 
abrangência, são desempenhadas com grande grau de autonomia. A orientação prévia, 
quando ocorre, se restringe a aspectos controvertidos, aplicadas de novas tecnologia e casos 
semelhantes.     

 

7. Atribuições típicas: 
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- receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento odontológico; 
- preencher e anotar fichas clínicas com dados individuais dos pacientes, bem como boletins  
  de informações odontológicas; 
- informar os horários de atendimento e agendar consultas, pessoalmente ou por telefones; 
- controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes,  organizando-os e 

mantendo-os atualizados, para possibilitar ao cirurgião-dentista consultá-los, quando necessário; 
- atender os pacientes, procurando identificá-los, averiguando as necessidades e o histórico clínico dos 

mesmos, para prestar-lhes informações, receber recados ou encaminhá-los ao Cirurgião Dentista; 
- esterilizar os instrumentos utilizados no consultório; 
- revelar e montar radiografias intra-orais; 
- preparar o paciente para o atendimento; 
- auxiliar o Cirurgião Dentista e o Técnico de Higiene Dental no atendimento ao paciente  e no preparo do 

material a ser utilizado na consulta; 
- instrumentar o Cirurgião Dentista e o Técnico em Higiene Dental junto à cadeira  

operatória; 
- promover o isolamento do campo operatório; 
- manipular materiais de uso odontológico; 
- selecionar moldeiras; 
- confeccionar modelos em gesso; 
- aplicar métodos preventivos para controle de cárie dental; 
- receber, registrar e encaminhar material para exame de laboratório, de acordo com orientações 

recebidas; 
- orientar os pacientes sobre higiene bucal; 
- zelar pela assepsia, conservação e recolhimento de material, utilizando estufas e armários, e mantendo o 

equipamento odontológico em estado funcional, para assegurar os padrões de qualidade e 
funcionalidade requeridos; 

- zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de trabalho; 
- providenciar a distribuição e a reposição de estoques de medicamentos, de acordo com orientação 

superior; 
- colaborar na orientação ao público em campanhas de prevenção à  cárie; 
- auxiliar na identificação dos principais problemas de saúde bucal de determinada população, através de 

diagnósticos epidemiológicos entre outros, identificando grupos e áreas de risco e contextualizando o 
processo de saúde e doença bucal; 

- atuar em parceria com os demais profissionais da sua equipe de saúde, promovendo a 
interdisciplinaridade na equipe; 

- preencher o mapa de produtividade da unidade, entregando-o no prazo solicitado pela sua chefia 
imediata; 

- fornecer subsídios para o planejamento e execução das Políticas de Saúde Bucal da Secretaria Municipal       
de Saúde; 

- executar outras atribuições afins.   

1. Classe: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  

2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar, sob supervisão, tarefas 
auxiliares de enfermagem, atendendo às necessidades de pacientes e doentes.   

 

3. Requisitos para provimento:  

- Instrução; ensino fundamental, série finais, acrescido de Curso de Auxiliar de Enfermagem e registro 
no respectivo conselho de classe.  

 

4. Recrutamento:  
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- Externo: no mercado  de trabalho, mediante concurso público para a classe de Auxiliar de Enfermagem 
I.  

 
5. Perspectivas de Desenvolvimento Funcional:  

- Progressão  para o padrão de  vencimento imediatamente superior na classe a que pertence.  Promoção 
 da classe de Auxiliar. de Enfermagem I para a classe de Auxiliar de Enfermagem II.   

.6. Definição das classes I e II:  

Classe I (nível inicial da carreira) 

 

compreende as atribuições que exigem aplicação de conhecimentos 
teóricos de menor complexidade e natureza  não muito variada. Os  problemas surgidos, são em geral, de 
fácil resolução ou já tem solução conhecida. As atribuições, de abrangência limitada, são executadas, 
inicialmente, sob orientação dos profissionais de níveis hierárquicos superiores. A autonomia do 
ocupante aumenta com a acumulação de experiência e a orientação assume, gradativamente, caráter geral 
e esporádico. A permanência na classe caracteriza-se também como o período necessário à integração do 
profissional  à cultura, objetivos e práticas de trabalho da instituição.  

Classe II ( nível pleno da carreira) 

 

compreende as atribuições que exigem pleno conhecimento das 
técnicas da especialidade profissional. Os problemas surgidos são de natureza complexa e demandam 
busca de novas soluções. As atribuições, de significativa abrangência, são desempenhadas com grande 
grau de autonomia. A orientação prévia, quando ocorre, se restringe a aspectos controvertidos, aplicação 
de novas tecnologias e casos semelhantes.   

 

7. Atribuições típicas: 

 

- efetuar o pré-atendimento, verificando os seus dados vitais, como o controle da temperatura, pressão 
arterial, pulsação e peso, empregando técnicas e instrumentos apropriados; 

- auxiliar Médicos e Enfermeiros no preparo do material a ser utilizado nas consultas, bem como no 
atendimento aos pacientes; 

- prestar auxílios diversos no atendimento médico de emergência, tais como suturas, drenagem de 
abcessos, retiradas de corpos estranhos e outros similares, bem como efetuar a retirada de pontos de 
suturas; 

- fazer curativos diversos, desinfetando o ferimento e aplicando os medicamentos apropriados; 
- realizar administração de sangue e hemoderivados; 
- aplicar injeções intramusculares e intravenosas entre outras, segundo prescrição médica; 
- aplicar vacinas, segundo orientação superior, instruindo as mães quanto a reações possíveis e datas de 

revacinação; 
- executar tarefas referentes à conservação de vacinas; 
- auxiliar no atendimento e resgate de acidentados; 
- ministrar medicamentos e tratamentos aos pacientes, conforme prescrição médica, por vias musculares, 

endovenosas, oral e por inalação; 
- aplicar oxigenoterapia, conforme orientação recebida; 
- preparar pacientes para consultas, exames e tratamentos, orientando-os, após a consulta, sobre os 

exames a serem feitos; 
- orientar, pós consulta, o cumprimento da prescrição médica, fornecendo a medicação e instruindo o uso 

correto; 
- coletar material para exames de laboratório; 
- circular e instrumentar, quando necessário, intervenções cirúrgicas, atuando sob a supervisão de 

Enfermeiro; 
- prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatório, de higiene e conforto aos pacientes, auxiliando na 

sua alimentação e zelando pela sua segurança; 
- executar as atividades de desinfecção e esterilização, utilizando produtos e equipamentos adequados; 
- auxiliar no controle de estoque de medicamentos, materiais e instrumentos médicos, a fim de solicitar 

reposição, quando necessário; 
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- fazer visitas domiciliares, a escolas e creches segundo programação estabelecida, para atender pacientes 

e coletar dados de interesse médico ou de interesse da comunidade; 
- participar de campanhas de vacinação; 
- coletar material para a realização do teste do pezinho e de tuberculose; 
- efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; 
- orientar pacientes em assuntos de sua competência; 
- auxiliar no atendimento da população em programas de emergência; 
- detectar e encaminhar situação de risco pessoal e social; 
- observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, no nível de sua qualificação profissional; 
- realizar a ordenha manual  em casos de engurgitamento mamático; 
- realizar a notificação de reação adversa de vacina; 
- administrar fluidoterapia, conforme prescrição médica; 
- administrar tratamento de reidratação  oral em casos de vômito e diarréia; 
- administrar, sob supervisão, medicação para pacientes com hanseníase e tuberculose; 
- participar do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

 

SISVAN para crianças e gestantes, 
verificando peso e estatura, preenchendo gráficos para a elaboração  de mapas estatísticos de  baixo 
peso e recuperados ; 

- participar do Sistema de Informação do Nascidos Vivos 

 

SINASC, realizando visitas domiciliares para 
orientação de amamentação, realizando do teste do pezinho , aplicação de vacinas e prestar 
orientações quanto aos cuidados com os recém- nascidos, bem como preencher fichas do SINASC para 
encaminhamento à vigilância epidemiológica; 

- realizar visitas domiciliares, visando a busca de faltosos em  vacinas, prestar orientações, entre outros 
cuidados de acordo com a sua formação ; 

- realizar acompanhamento de pacientes em internação domiciliar, verificando sinais vitais e 
administrando medicação prescrita; 

- participar de reuniões de associações de moradores, para debater e construir propostas para a 
comunidade na área da saúde; 

- participar das reuniões dos Conselhos Municipal e Regional de Saúde, como  profissional da área de 
saúde; 

- participar das atividades de educação em saúde, auxiliando o Enfermeiro e o Técnico de Enfermagem, 
na execução dos programas de educação para a saúde; 

- participar de trabalho interdisciplinares e intersetoriais; 
- manter o local de trabalho limpo e arrumado; 
- utilizar equipamentos de proteção individual e zelar pelas normas de segurança na execução das tarefas; 
- executar outras atribuições afins.   

GRUPO TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  

ANEXO VI 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA PARTE PERMANENTE DO QUADRO DE PESSOAL   

1. Cargo: MOTORISTA 

 

2. Descrição  sintética: compreende os cargos que se destinam a dirigir veículos automotores de 
transporte de passageiros tais como: ônibus, micro-ônibus, ambulâncias para transporte de pacientes e 
outros tipos de veículos para o transporte de passageiros e veículos automotores de transporte de carga, e 
conservá-los em perfeitas condições de aparência e funcionamento.  

  

4. Recrutamento: 
- Externo: no mercado de trabalho, mediante concurso público, com provas de conhecimentos e aptidão 
física e psicológica. 
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5. Perspectivas de desenvolvimento funcional:  

- Progressão: para o padrão de vencimento imediatamente superior na classe a que pertence.  

 

6. Atribuições típicas: 

 

-  dirigir automóveis, caminhonetes e demais veículos de transporte de passageiros; 
- dirigir ambulâncias para o transporte de pacientes juntamente com profissionais da área da saúde 

zelando pela segurança dos passageiros, verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de 
segurança; 

- dirigir caminhões, caminhões guincho, carretas, caminhão basculhante, caminhão Muck, comboio, 
caminhão poliguindastes e demais veículos automotores de transporte de cargas; 

- dirigir micro-ônibus, ônibus e demais veículos automotores para transportes de escolares e demais 
passageiros; 

- orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículos e evitar 
danos aos materiais transportados; 

- verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do 
radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível 
etc.; 

- verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia 
imediata quando do término da tarefa; 

- zelar pela segurança dos passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; 
- zelar pelo bom andamento da viagem ou do trajeto, adotando as  medidas cabíveis na prevenção ou 

solução de qualquer anormalidade, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros 
veículos; 

- fazer pequenos reparos de urgência; 
- manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-se à manutenção 

sempre que necessário; 
- observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; 
- anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas 

transportadas, itinerários e outras ocorrências; 
- recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; 
- conduzir os servidores da Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou 

instruções específicas; 
- realizar a entrega de correspondências, notificações e volumes aos destinatários; 
- executar outras atribuições afins.  

1. Cargos: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 

 

2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a dirigir veículos leves para transporte de 
passageiros e conservá-los em perfeitas condições de aparência e funcionamento.   

 

3. Requisitos para provimento:  

- Instrução: ensino fundamental, série finais. 
- Outros requisitos: habilitação para condução de veículos na categoria C . 

 

4. Recrutamento: 
- Externo: no mercado de trabalho, mediante concurso público, com provas de conhecimentos e aptidão 
física e psicológica. 

 

5. Perspectivas de desenvolvimento funcional; 
- Progressão: para o padrão de vencimento imediatamente superior na classe  a que pertence. 
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6. Atribuições típicas: 

 
- dirigir automóveis, caminhonetes e demais veículos de transporte de passageiros; 
- verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do 

radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível etc; 
- verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia 

imediata quando do término da tarefa; 
- zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; 
- fazer pequenos reparos de urgência; 
- manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre  

que necessário; 
- observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; 
- anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas 

transportadas, itinerários e outras ocorrências; 
- recolher o veículos após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; 
- auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; 
- auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros pré-estabelecidos; 
- conduzir os servidores da Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou 

instruções especificas; 
- executar outras atribuições afins.  

1. Cargo: AGENTE DE TRÂNSITO 

 

2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar tarefas referentes ao controle e 
fiscalização do trânsito urbano, dirigindo o tráfego e fazendo cumprir o Código Nacional de Trânsito 
para reprimir infrações, garantir a ordem e evitar acidentes. 

 

3. Requisitos para provimento: 
- Instrução: ensino médio completo.  

 

4. Recrutamento: 
- Externo: no mercado de trabalho, mediante concurso público com provas de conhecimentos, aptidão 

física e psicológica e aprovação em curso de formação a ser ministrado pela Prefeitura de São Luís. 

 

5. Perspectivas de desenvolvimento funcional: 
- Progressão: para o padrão de vencimento imediatamente superior na classe a que pertence. 

 

6. Atribuições típicas: 

 

- percorrer as vias sob sua responsabilidade, verificando se há, nas redondezas, telefones, pronto-socorro, 
delegacia e farmácias, para serem acessados em casos de transtornos ou acidentes de trânsito; 

- verificar as condições do trânsito, examinando o estado de conservação dos semáforos, cruzamentos, 
faixas de pedestres e locais de estacionamento proibido para solicitar conserto e tomar outras medidas 
adequadas a cada caso; 

- dirigir o trânsito, guiando-se pela sinalização do semáforo e valendo-se da gesticulação e apito, para 
evitar congestionamentos e acidentes; 

- observar a atuação dos motoristas em trânsito, atentando para o excesso de velocidade dos veículos, 
ultrapassagem dos sinais e outras irregularidades, para evitar infrações; 

- fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades administrativas aos motoristas e pedestres por infração às 
normas estabelecidas no Código Nacional de Trânsito; 

- efetuar desvios de tráfego em casos de acidentes ou outras perturbações, guiando-se pela sua experiência 
ou seguindo esquemas determinados, para evitar a paralisação do tráfego; 

- orientar transeuntes, motoristas e passageiros na prestação de primeiros socorros, em caso de acidentes;  
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-  
atender a casos de acidentes, promovendo a retirada ou rebocagem do veículo e a remoção dos 

acidentados, para evitar congestionamento e socorrer as vítimas; 
- fiscalizar o número de passageiros dentro dos veículos, a fim de evitar excesso de lotação; 
- fiscalizar a utilização de cinto de segurança pelos passageiros dos veículos que circulam no Município; 
- executar outras atribuições afins.      

1. Cargo: CONDUTOR DE LANCHA 

 

2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a efetuar tarefas de condução, atracação, 
desatracação, carga, descarga e manutenção de pequenas embarcações, orientando-se pelas normas e 
práticas de navegação e valendo-se da própria experiência para transportar pessoas e cargas.  

 

3. Requisitos para provimento:  

- Instrução: ensino fundamental completo e habilitação para condução de lancha e registro em órgão 
competente.  

 

4. Recrutamento:  
- Externo: no mercado de trabalho, mediante concurso público, com provas de conhecimentos e aptidão 

física e psicológica. 

 

5. Perspectivas de desenvolvimento funcional:  

- Progressão: para o padrão de vencimento imediatamente superior na classe a que pertence. 

 

6. atribuições típicas: 

 

- manipular as amarras de bordo, passando os cabos nos guinchos ou esteios, amarrando-os, soltando-os e 
recolhendo-os, para possibilitar a atracação e desatracação do barco; 

- conduzir o barco, manobrando o leme ou outros instrumentos de direção, ou empregando outros meios 
adequados, para guiá-lo no rumo traçado; 

- auxiliar no embarque e desembarque de passageiros e cargas, orientando sua movimentação, para 
assegurar uma correta e rápida acomodação; 

- executar a limpeza e conservação da embarcação, lavando-a e pintando-a, para garantir a higiene e 
durabilidade da mesma; 

- executar outras atribuições afins.  

1. Cargo: MOTOCICLISTA 

 

2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a coletar e entregar documentos, valores, 
mercadorias e encomendas. 

   

3. Requisitos para provimento:  

- Instrução ensino fundamental, série finais. 
- Outros requisitos: habilitação para condução de veículos na categoria AB . 

 

4. Recrutamento: 
- Externo: no mercado de trabalho, mediante concurso público com provas de conhecimentos e aptidão 

física e psicológica.. 

 

5. Perspectivas de desenvolvimento funcional:  



       
70

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

 
- Progressão: para o padrão de vencimento imediatamente superior na classe a que pertence. 

 
6. Atribuições típicas: 

 
- dirigir motocicletas para efetuar entrega de documentos em geral para diversas unidades de saúde e 

demais órgãos da Prefeitura; 
- Efetuar a carga ou descarga das mercadorias, retirando-as ou arrumando-as no porta-bagagem do 

veículo e comparando-as com os documentos de recebimentos ou entrega, para evitar possibilidade de 
equívocos; 

- dirigir motocicletas para recolher material para exames de laboratório nas diversas unidades de saúde; 
- fazer pequenos reparos de urgência; 
- manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre 

que necessário; 
- observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; 
- anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos 

transportados, itinerários e outras ocorrências; 
- recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado; 
- realizar a entrega de correspondências, notificações e volumes aos destinatários; 
- executar outras atribuições afins.    

GRUPO GURDA MUNICIPAL  

ANEXO VI 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA PARTE PERMANENTE DO QUADRO DE PESSOAL   

1. Cargo: GUARDA MUNICIPAL 

  

2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar as atividades de segurança do 
Patrimônio Público Municipal, a proteger bens, serviços e instalações municipais, bem como exercer 
atividades especiais de orientação a comunidade local, proteção ao meio ambiente, apoio e orientação 
aos turistas brasileiros e estrangeiros, colaboração com a organização e orientação  do tráfego de 
veículos, bem como as operações de defesa civil, atuação de forma especializada em situações de 
emergência e repressão ou restrição de ações de vandalismo ou invasão de áreas ou instalações sob a 
responsabilidade do Município.   

  

3. Requisitos para provimento:  

- Instrução: ensino médio completo.  

 

4. Recrutamento:  

- Externo: no mercado de trabalho, mediante concurso público com provas de conhecimentos, aptidão 
física e psicológica e aprovação em curso de formação a ser ministrado pela Prefeitura de São Luís para 
a classe de Guarda Municipal de 2ª Classe.           

 

5. Perspectiva de desenvolvimento funcional:  

- Progressão: para o padrão de vencimento imediatamente superior na classe a que pertence.  

- Promoção: da classe de Guarda Municipal de 2ª Classe para a classe de Guarda Municipal de 1ª Classe, 
da classe de Guarda Municipal de 1ª Classe para a classe de Guarda Municipal de Classe Distinta A, da 
classe de Guarda Municipal de Classe Distinta A para a classe de Guarda Municipal de Classe Distinta 
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B e da classe de Guarda Municipal de Classe Distinta B para a classe de Guarda Municipal de Classe 
Distinta C e da Classe de Guarda Municipal de Classe Distinta C para a Classe de Subinspetor 

 
6. Outros Requisitos:  

- Técnicas operacionais;  

- Noções de técnicas de relações públicas, em sua área de atuação;  

- Noções de Direito Penal;  

- Conhecimentos de técnicas de defesa pessoal;  

- Noções de prevenção e combate a incêndio;  

- Conhecimento da legislação que se relaciona com sua área de atuação. 
7. Atribuições Típicas 

  

quando nas atividades de fiscalização urbana e nas ações especiais:  

- atuar, quando acionados, em ações de retirada de ambulantes, empregando táticas especiais, a fim de 
controlar a situação; 

- fiscalizar o local da retirada do comércio ambulante irregular em áreas propensas a conflitos, a fim de 
evitar novas ocupações ou algum tipo de represália por parte dos ambulantes retirados; 

- colaborar em socorro às vítimas de enchentes, desmoronamentos, e em outras situações de calamidade 
pública, auxiliando na retirada de pessoas soterradas, no recolhimento dos desabrigados e outras 
ações de resgate que se fizeram necessárias, a fim de apoiar as atividades de defesa civil; 

- atender às solicitações de emergência, em casos de distúrbio, durante a desocupação de áreas, 
patrimônios municipais e conjuntos habitacionais, desapropriados ou inválidos, dispersando 
multidões, eliminando conflitos e assegurando a desocupação ordenada destas áreas; 

- participar de socorro a vítimas de acidentes em floresta, montanhas, matas, mar e demais locais de 
difícil acesso, utilizando técnicas especificas, a fim de resgatá-las adequadamente; 

- prestar apoio ás situações de emergência, tais como: socorro às vítimas de acidentes e de assaltos, a 
fim de prestar primeiros socorros, bem como acionar o Corpo de Bombeiros ou demais órgãos 
competentes;  

 

quando nas atividades de apoio ao turista:  

- proteger pontos turísticos do município evitando sua depredação; 
- prestar informações sobre a localização dos pontos turísticos do Município, meios de transportes mais 

adequados, pontos de embarque e outras solicitadas, a fim de orientar o turista quanto á visitação ao 
patrimônio histórico-cultural, paisagístico e natural da cidade de São Luís; 

- dar apoio ao turista, socorrendo-o em caso de agressões e acidentes, acionando o órgão competente, 
quando necessário; 

- encaminhar e/ou acompanhar o turista ao posto da Polícia Militar ou à delegacia mais próxima em 
caso de roubo ou acidente, a fim de registrar a ocorrência;  

- dar apoio à realização de solenidades e demais eventos municipais, seguindo as orientações 
previamente determinadas;        

 

quando das atividades de apoio ao tráfego  

- colaborar, quando solicitado, na orientação do trânsito direcionando, parando ou liberando o fluxo de 
veículos a fim de evitar retenções;    
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- auxiliar, quando solicitado, no controle do transito próximo às áreas onde ocorrerão eventos de grande 

porte, bem como participar dos trabalhos de organização de trânsito em situações de emergência na 
cidade, sob orientação e quando solicitado pelo órgão competente; 

- prestar apoio às vítimas de acidentes de trânsito, acionando o Corpo de Bombeiros, quando 
necessário, a fim de que as mesmas sejam atendidas e removidas para o  hospital mais próximo; 

- anotar placas e demais dados dos veículos envolvidos em acidentes de trânsito, fornecendo-os ao 
órgão competente a fim de que seja lavrada a ocorrência;  

 

quando das atividades de defesa da cidade:  

- atender às convocações, comparecendo em seus postos de serviço e cumprindo as determinações 
estabelecidas, a fim de dar apoio ao atendimento e socorro das vítimas nas situações de calamidade 
pública e catástrofe; 

- dar apoio à Defesa Civil, em caso de desastres em áreas de risco, na evacuação de imóveis, prestando 
os primeiros socorros á população atingida, bem como no resgate de vítimas de desabamentos; 

- prestar os primeiros socorros a vitimas de acidentes ou a cidadãos que apresentem problemas de saúde 
em área públicas, solicitando a presença do Corpo de Bombeiros para sua remoção ou 
acompanhando-as ao hospital; 

- acompanhar os trabalhos de desocupação dos imóveis desapropriados ou ocupados ilegalmente, 
atendendo pessoas que se sintam mal ou entrem em estado de choque a fim de prestar os primeiros 
socorros e encaminhá-las para atendimento médico quando necessário;  

 

quando das atividades de defesa ambiental:  

- dar apoio aos fiscais da Prefeitura nas incursões em áreas sob proteção ambiental; 
- auxiliar os fiscais na captura de animais silvestre doentes ou fora de seu habitat natural, 

encaminhando-os ao IBAMA; 
- participar, quando solicitado, em conjunto com a fiscalização municipal, de ações de combate ao 

comércio ilegal de animais silvestres; 
- auxiliar a fiscalização municipal no controle de pesca e caça predatórias, apreendendo os 

equipamentos utilização para tal fim; 
- impedir o uso de jet-ski e o jogo de futebol e frescobol fora das áreas predeterminadas por lei, 

informando aos desportistas os locais onde é permitida a prática destes esportes; 
- auxiliar o Corpo de Bombeiros em resgate de vítimas de incêndios nas áreas de proteção ambiental do 

Município;  

 

quando das atividades de apoio tático operacional:  

- participar de eventos e solenidades de grande porte, orientando o público e fazendo o patrulhamento 
da área, a fim de evitar a ocorrência de distúrbios e outros atos que ponham em risco a segurança 
pública; 

- participar, em conjunto com a fiscalização municipal, de ações de combate ao comércio ilegal de 
ambulantes, auxiliando na apreensão de mercadorias e na retirada das barracas, bem como proteger a 
integridade física dos fiscais que participam da operação; 

- recolher a população de rua, encaminhando-a aos abrigos públicos; 
- deter, em caso de conflito ou desacato, o cidadão infrator e encaminhá-lo à autoridade competente; 
- acompanhar fiscais da Prefeitura nas ações de despejo dos imóveis desapropriados a fim de protegê-

los contra qualquer agressão física; 
- recolher armas e objetos pontiagudos, bem como cola de sapateiro em poder da população de rua, a 

fim de evitar danos a mesma ou a terceiros; 
- atender a qualquer convocação do comando em situações de emergência, encaminhando-se 

imediatamente ao local determinado, a fim de prestar o socorro solicitado; 
- auxiliar na dispersão da população, em caso de distúrbio, a fim de acabar com os conflitos de rua;   

- 
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fazer a ronda em logradouros públicos predeterminados, detectando irregularidades e atendendo a 

chamadas de emergência na região em que se encontra, a fim de prestar socorro ao munícipe ou 
auxiliar outras equipes da Guarda Municipal a solucionar dificuldades ocorridas durante as 
operações.  

1. Cargo: GUARDA MUNICIPAL SALVA-VIDAS 

  

2. Descrição sintética: executar as atividades de segurança preventiva e salvamentos nas praias; executar 
serviço de atendimento pré-hospitalar; executar serviço de orientação aos banhistas e executar busca e 
salvamentos das vítimas de afogamentos.  

  

3. Requisitos para provimento:  

- Instrução: ensino médio completo.  

 

4. Recrutamento:  

- Externo: no mercado de trabalho, mediante concurso público, com provas de conhecimentos, aptidão 
física e psicológica e aprovação em curso de formação a ser ministrado pela Prefeitura de São Luís. 

  

5. Perspectiva de desenvolvimento funcional:  

- Progressão: para o padrão de vencimento imediatamente superior na classe a que pertence.  

- Progressão: da classe de Guarda Municipal Salva-vidas de 2ª Classe para a classe de Guarda Municipal 
Salva-vidas  de 1ª Classe, da classe de Guarda Municipal Salva-vidas de 1ª Classe para a classe de 
Guarda Municipal Salva-vidas de Classe Distinta A, da classe de Guarda Municipal Salva-vidas de 
Classe Distinta A para a classe de Guarda Municipal Salva-vidas de Classe Distinta B, da classe de 
Guarda Municipal Salva-vidas de Classe Distinta B para a classe de Guarda Municipal Salva-vidas de 
Classe Distinta C e da Classe  de Guarda Municipal Salva-Vidas de Classe Distinta C para a classe de 
Subinspetor. 

   

6. Outros Requisitos:  

- Noções de técnicas de atendimento pré-hospitalar / primeiros socorros;  

- Noções de técnicas de relações públicas, em sua área de atuação:  

- Noções de Direito Penal;  

- Conhecimentos de técnicas de defesa pessoal;  

- Noções de técnicas de prevenção e combate a incêndio;  

- Conhecimento da legislação que se relaciona com sua área de atuação.     

 

1. Cargo: GUARDA MUNICIPAL MÚSICO 
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2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam as atividades de instrumentista da Banda, 

utilizando os seguintes instrumentos musicais: bombo, trombone, souzafone (tuba), sax-alto, clarinete, 
trompete, trompa, bombardino, sax-tenor, requinta, pratos, tambor, dentre outros.  

  

3. Requisitos para provimento:  

- Instrução: nível médio completo.  

- Outros requisitos: conhecimento prático e teórico que possibilite a utilização adequada do instrumento 
ao qual se candidata.  

  

4. Recrutamento:  

- Externo: no mercado de trabalho, mediante concurso público, com provas de conhecimentos, aptidão 
física e psicológica e aprovação em curso de formação a ser ministrado pela Prefeitura de São Luís.   

  

5. Perspectiva de desenvolvimento funcional:  

-Progressão: para o padrão de vencimento imediatamente superior na classe a que pertence.  

-Promoção: da classe de Guarda Municipal Músico de 2ª Classe para a classe de Guarda Municipal 
Músico de 1ª Classe, da classe de Guarda Municipal Músico de 1ª Classe para a classe de Guarda 
Municipal Músico de Classe Distinta A, da classe de Guarda Municipal Músico de Classe Distinta A 
para a classe de Guarda Municipal Músico de Classe Distinta B, da classe de Guarda Municipal Músico 
de Classe Distinta B para a classe de Guarda Municipal Músico de Classe Distinta C e da classe de 
Guarda Municipal Músico de Classe Distinta C para a classe de Subinspetor.        

  

6. Outros Requisitos:   

- Possuir conhecimentos musicais teóricos e práticos;  

- Noções técnicas de relações públicas, em sua área de atuação;  

- Noções de Direito Penal;  

- Conhecimento da legislação que se relaciona com sua área de atuação.   

 

1. Cargo: INSPETOR  

  

2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a elaborar os planos táticos operacionais 
adequados a cada tipo de missão a ser realizada, bem como orientar a execução das tarefas 
operacionais e administrativa no âmbito de sua inspetoria, exercer as funções de comando ou chefia de 
inspetorias e assessor o comando no treinamento e adestramento dos guardas, como instrutores.  
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3. Requisitos para provimento:  

- Instrução nível médio completo e curso de formação Policial Militar de Inspetor com a duração de 3 
anos em Instituição de Ensino Superior. 

   

  

4. Recrutamento:  

- Externo: no mercado de trabalho, mediante concurso público, com provas de conhecimentos, aptidão 
física e psicológica e aprovação em curso de formação a ser ministrado pela Prefeitura de São Luís, 
para a classe de Inspetor Classe A.  

   

6. Outros Requisitos:  

- Preparação técnico-profissional para ministrar instruções aos Guardas;  

- Noções de técnicas de relações públicas, em sua área de atuação;  

- Conhecimento das técnicas operacionais atualizadas;  

- Conhecimento das técnicas de defesa pessoal;  

p- Estar pronto para exercer qualquer função de comando ou chefia na corporação;  

- Conhecimento da legislação que se relaciona com sua área de atuação.  

  

7. Atribuições Típicas:  

 

- decidir sobre as tarefas a serem desenvolvidas na área de atuação de sua inspetoria; 
- elaborar os planos táticos e operacionais adequados a cada tipo de missão; 
- definir de acordo com o plano tático operacional as operações adequadas a cada tipo de missão a ser 

realizada; 
- transmitir as instruções de comando as equipes da Guarda Municipal, bem como determinar o 

posicionamento tático de cada equipe durante a missão; 
- determinar de acordo com a missão a ser realizada, o perfil dos componentes de cada equipe, bem 

como dimensionar o número de integrantes; 
- comandar os guardas durante as missões, orientados quanto às estratégicas de atuação e reformulando, 

sempre que necessário, o esquema tático operacional; 
- registrar as ocorrências e reformulações havidas durante as missões, no esquema tático operacional; 
- identificar locais onde haja a necessidade de instalação de novos postos de serviço, solicitando a 

direção da Guarda autorização para sua implantação; 
- orientar ou participar da elaboração da escala de serviço, dimensionando o quantitativo da Guardas de 

acordo  com o número de próprios municipais existentes nas áreas sob sua jurisdição; 
- elaborar relatório de atividades, comunicações diversas e outros  documentos que se façam 

necessários ao bom andamento dos trabalhos de sua Inspetoria; 
- desempenhar outras atribuições afins.       
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LEI Nº 4.936                                                                                                      DE 09 DE ABRIL DE 2008   

DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA, 
SIMBOLOGIA E DENOMINAÇÃO DOS CARGOS EM 
COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Os cargos em comissão da Administração Direta e Indireta passam a ter sua 
simbologia estabelecida de acordo com o constante nos Anexos I e II, que integram a presente Lei.  

Art. 2º. As remunerações dos cargos integrantes do Grupo de Direção e Assessoramento  
Superior - DAS, os de Direção e Assistência  Intermediária 

 

DAI,  da Administração Direta e Indireta 
serão fixados de acordo com os valores constantes  no Anexo III, que integra a presente Lei.  

Art. 3º. Ficam extintos 110 (cento e dez) cargos da simbologia DAÍ-1 e um 01 (um) 
cargo da simbologia DAS-5, na forma do Anexo IV, que integra a presente Lei.  

Art. 4º. Ficam criados 64 (sessenta e quatro) cargos de Analista Jurídico e 52 (cinqüenta 
e dois) cargo de Analista Técnico, conforme disposto no Anexo IV, que integra a presente Lei.  

Art. 5º. Fica transformada a simbologia do cargo de Julgador de 1ª Instância DAÍ-1 para 
DAS-6, conforme Anexo IV, que integra a presente Lei.  

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, passando a surtir efeitos 
financeiros a partir de 01 de janeiro. De 2008.  

Art. 7º.  Revogam-se as Leis nº 4.425, de 30 de dezembro de 2004, suas alterações e 
demais disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 09 DE ABRIL DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito     

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 69 DE 10/04/2008 
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ANEXO I 

ESTRUTURA, SIMBOLOGIA E DENOMINAÇÃO 
DOS CARGOS COMISSIONADOS 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA   

SÍMBOLO 

 

DENOMINAÇÃO 

  

DAS 

 

Controlador Geral do Município  

 

Chefe da Assessoria Especial do Prefeito  

 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação  

 

Procurador Geral do Município  

 

Secretário Municipal  

 

Comandante da Guarda Municipal 

DAS 1 

 

Secretário Adjunto 

 

Procurador Geral Adjunto 

 

Controlador Adjunto 

 

Superintendente Técnico  

 

Membro da Comissão Central de Licitação  

 

Diretor da Escola de Governo  

 

 Subcomandante da Guarda Municipal de São Luís 

DAS 2 

 

Superintendente Executivo  

 

Diretor Geral da Escola Municipal de Música  

 

Diretor Geral do LACEM 

 

Diretor Geral do Hospital da Mulher 

DAS 3 

 

Assessor de Planejamento Fazendário 

 

Assessor Especial  

 

Assessor Jurídico Especial 

 

Assessor de Articulação em Brasília 

 

Chefe da Assessoria Jurídica 

 

 Chefe da Assessoria Técnica 

 

Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito 

 

Chefe de Procuradoria 

 

Chefe da Consultoria Jurídica da Procuradoria 

 

Diretor Administrativo Hospitalar 

 

Diretor Técnico da Área de Saúde 

 

Secretário Especial do Prefeito 

 

Superintendente de Área  

 

Chefe da Assessoria de Eixo  

 

Chefe da Assessoria de Assuntos Comunitários e de Mobilização  

 

Diretor Administrativo do LACEM 

 

Superintendente da Defesa Civil 

DAS 4 

 

Assessor de Procedimento Licitatório  

 

Assessor de Programa de Qualidade  

 

Assessor de Captação de Recursos 

 

Assessor de Elaboração e Análise de Projetos  

 

Chefe de Assessoria de Segurança  

 

Subchefe da Procuradoria 

 

Chefe de Cerimonial 

 

Chefe de Gabinete de Secretaria Municipal 

DAS 5 

 

Auditor de Saúde 

 

Assessor de Segurança 
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Assessor de Comunicação 

 
Assessor Especial do Vice-Prefeito 

 
Coordenador 

 
Diretor da Unidade de Ensino A

  
Diretor de Unidade de Saúde Especial 

 
Diretor da Unidade de Educação Infantil A

  

Diretor da Unidade de Ensino B

  

Diretor de Núcleo de Ensino 

 

Gerente de Distrito Sanitário 

 

Secretário da Junta Militar 

 

Secretário Especial de Fundo 

 

Ouvidor 

 

Corregedor 

 

Chefe de Banda de Músicos  

 

Chefe do Corpo de Guardas Salva-Vidas  

 

Chefe do Corpo de Guardas Municipais 

DAS 6 

 

Analista Jurídico 

 

Analista Técnico 

 

Julgador de 1ª Instância 

    

DAÍ 1 

 

Assistente de Programação e Avaliação das Ações de Saúde 

 

Assistente Técnico de Nível Superior 

 

Assistente Técnico de Nível Superior da Área de Saúde 

 

Chefe de Centro de Saúde 

 

Chefe de Núcleo de Enfermagem Hospitalar 

 

Chefe do Centro de Referência 

 

Diretor de Unidade Educação Infantil B

  

Diretor de Unidade de Saúde 

 

Diretor Administrativo de Unidade de Saúde Especial 

 

Diretor de Unidade de Assistência Social 

 

Coordenador do Circo  Escola 

 

Chefe  do 1º ao 4º Agrupamento da Guarda Municipal  

 

Chefe  do 1º ao 4º Agrupamento da Guarda Salva-Vidas  

 

Conselheiro Tutelar  

 

Diretor Adjunto de Unidade de Ensino 

      

DAÍ 2  

 

Assistente de Nível Médio 

 

Chefe de Núcleo de Serviço de Enfermagem de Unidade Especial 

 

Chefe do Núcleo de Farmácia Hospitalar 

 

Chefe do Núcleo de Faturamento Médico 

 

Chefe do Núcleo de Laboratório Hospitalar 

 

Chefe do Núcleo de Serviço Social 

 

Chefe do Núcleo de Serviços Gerais Hospitalar 

 

Chefe do Serviço de Nutrição e Dietética Hospitalar 

 

Diretor Administrativo de Unidade de Saúde 

 

Diretor de Divisão da Área de Saúde 

 

Médico Rural 

 

Odontólogo Rural 

 

Secretária Especial dos Conselhos Municipais 

  

DAÍ 3 

 

Chefe de Núcleo 

 

Chefe do Núcleo de Serviço de Enfermagem de Unidade de Saúde 

 

Chefe do Núcleo de Serviço de Farmácia Laboratorial de Unidade de  
Saúde Especial 

 

Chefe do Núcleo de Serviço de Laboratório e Farmácia de Unidade de  
Saúde 
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Chefe do Núcleo de Serviço de Nutrição de Unidade de Saúde  
Especial 

 
Chefe do Núcleo de Serviços Gerais de Unidade de Saúde Especial 

 
Educador para Abrigo 

DAI 4 

 
Secretário de Unidade de Ensino 

 

DAI 5 

 
Assistente Técnico de Nível Médio da Área de Saúde 

 

Motorista Oficial 

 

Secretária Especial 

   

ANEXO II 
ESTRUTURA, SIMBOLOGIA E DENOMINAÇÃO 

DOS CARGOS COMISSIONADOS 
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA    

SÍMBOLO DENOMINAÇÃO 

DAS 1 

 

Presidente  
DAS 3 

 

Diretor Administrativo Hospitalar 

 

Diretor Técnico da Área de Saúde 

 

Superintendente  
DAS 4 

 

Chefe de Gabinete 
DAS 5 

 

Chefe de Gabinete da Área de Saúde 

 

Coordenador da Área de Saúde 

 

Coordenador 

 

Chefe de Assessoria 

 

Secretário Especial de Fundos  
DAI 1 

 

Assistente Técnico de Nível Superior 

 

Assessor Técnico 

 

Assessor Jurídico 

 

Diretor de Departamento da Área de Saúde 

 

Diretor de Biblioteca 
DAI 2

  

Assistente Técnico de Nível Médio 

 

Chefe de Núcleo Comunitário 

 

Chefe do Setor de Material e Patrimônio 

 

Diretor de Divisão da Área de Saúde 

 

Assistente Técnico de Nível Superior da Área de Saúde 
DAI 3 

 

Chefe de Núcleo 
DAI 5 

 

Educador Social Residente 

 

Assistente de Nível Médio da Área de Saúde 

 

Motorista Oficial 

 

Secretário Especial 
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ANEXO III 

TABELA DE REMUNERAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL    

SÍMBOLO VALOR 

DAS 10.000,00 

DAS  1  7.500,00  

DAS  2  4.354,00  

DAS  3  3.759,00  

DAS  4  2.294,00  

DAS  5  2.030,00  

DAS - 6  1.950,00  

DAI - 1 989,00 

DAI  2  795,00  

DAI  3  633,00  

DAI  4  511,00  

DAI  5  450,00  
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ANEXO IV 

SÍMBOLO DAS  6 DISTRIBUÍDO POR ÓRGÃOS   

ÓRGÃO SÍMBOLO NOMENCLATURA QUANTIDADE 

SADEM  DAS  6  ANALISTA TÉCNICO     1  

SETUR  DAS  6  
ANALISTA JURÍDICO  

ANALISTA TÉCNICO 

1  

1 

SEGOV  DAS  6  
ANALISTA JURÍDICO  

ANALISTA TÉCNICO 

8  

2 

PGM  DAS  6  ANALISTA JURÍDICO  2  

SEMURH   DAS  6   

ANALISTA JURÍDICO  

ANALISTA TÉCNICO  

JULGADOR 1ª INSTÂNCIA 

5  

2  

2 

SEMAD  DAS  6  
ANALISTA JURÍDICO  

ANALISTA TÉCNICO 

10  

5 

GMSL  DAS  6  
ANALISTA JURÍDICO  

ANALISTA TÉCNICO 

2  

1 

SEMUS  DAS  6  
ANALISTA JURÍDICO  

ANALISTA TÉCNICO 

5  

5 

SEMCAS  DAS  6  
ANALISTA JURÍDICO  

ANALISTA TÉCNICO 

3  

3 

SMTT  DAS  6  
ANALISTA JURÍDICO  

ANALISTA TÉCNICO 

6  

5 

SEMFAZ   DAS  6   

ANALISTA JURÍDICO  

ANALISTA TÉCNICO  

JULGADOR 1ª INSTÂNCIA 

4  

2  

6 

SEMESA   DAS  6    ANALISTA TÉCNICO   3   

CONGEM  DAS  6  
ANALISTA JURÍDICO  

ANALISTA TÉCNICO 

2  

1 

SEMTT  DAS  6  
ANALISTA JURÍDICO  

ANALISTA TÉCNICO 

2  

2 

SEMED 

 

DAS  6 

  

ANALISTA JURÍDICO 

  

5 
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ANALISTA TÉCNICO   10 

GAVIC  DAS  6  ANALISTA TÉCNICO  2  

SEMMAM  DAS  6  
ANALISTA JURÍDICO  

ANALISTA TÉCNICO 

2  

1 

IPR   DAS  6    ANALISTA JURÍDICO   1   

SEMOSP  DAS  6  
ANALISTA JURÍDICO  

ANALISTA TÉCNICO 

4  

4 

SEPLAN  DAS  6  
ANALISTA JURÍDICO  

ANALISTA TÉCNICO 

2  

2 

TOTAL  DAS  6   124  
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LEI Nº 4.937                                                                                                    DE 16 DE ABRIL DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO 
FOLCLÓRICA TAMBOR DE CRIOULA ARTE NOSSA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação Folclórica Tambor de 
Crioula Arte Nossa, fundada em 27 de março do ano de 2006, com sede à Rua da Palma, nº 20, Centro na 
Cidade de São Luís.  

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 16 DE ABRIL DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                     

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 76 DE 22/04/2008 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4938                                                                                                        DE 16 DE ABRIL DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL AXÉ DAS YABÁS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação Cultural Axé das Yabás, 
fundada em 02 de janeiro de 2004, reorganizada em 15 de junho de 2007 e registrada no Cartório de 
Registro de Pessoas Jurídicas em 02 de julho de 2007, localizada à Rua Boa Esperança, nº 34 

 

Bairro Fé 
em Deus.  

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.   

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 16 DE ABRIL DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                     

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 76 DE 22/04/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4939                                                                                                    DE 22 DE ABRIL DE 2008   

COLOCA O NOME DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO 
SOCORRO NO TERMINAL DA INTEGRAÇÃO DO 
CONJUNTO DA COHAB-ANIL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º - Coloca o nome de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no Terminal da 
Integração  de Transportes Coletivos da Cohab-Anil, localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, do 
Conjunto da Cohab-Anil.  

Art. 2º. No prazo de 30 (trinta) dias, a Prefeitura de São Luís afixará placa indicativa do 
nome Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, comunicando essa denominação à CAEMA, CEMAR e a 
comunidade Ludovicense.  

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 22 DE ABRIL DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                  

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 80 DE 28/04/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.940                                                                                                           DE 22 DE ABRIL DE 
2008 .   

DENOMINA A PRAÇA PADRE JOCY NEVES RODRIGUES 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1º. Denomina a Praça Padre Jocy Neves Rodrigues, contornando pelas ruas do Ipês 
e das Avencas, localizado no Conjunto Jardim Renascença, nesta Capital.  

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação (SEMURH), terá o prazo de 
30 (trinta) dias, após a publicação desta Lei, para afixar as placas com a nova denominação.   

Art. 3º. As despesas com a execução da presente Lei, ficarão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.   

Art. 4º.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.   

Art.5º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE , EM SÃO LUÍS, 22 DE ABRIL DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 80 DE 28/04/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.941                                                                                                   DE 30 DE ABRIL DE 2008   

DISPÕE SOBRE REAJUSTE SALARIAL NA ORDEM DE 
4,5% (QUATRO E MEIO PORCENTO) PARA OS 
SERVIDORES EFETIVOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO 
DE SÃO LUÍS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a reajustar o salário dos 
servidores do Quadro Efetivo do Município de São Luís, na ordem de 4,5% (quatro e meio por cento).  

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor em 01 de maio de 2008.  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 30 DE ABRIL DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                       

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 86 DE 07/05/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.942                                                                                                       DE 12 DE MAIO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O CENTRO 
PEDAGÓGICO NOSSA SENHORA APARECIDA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão   

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerado de Utilidade Pública o Centro Pedagógico Nossa Senhora 
Aparecida.  

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 12 DE MAIO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                       

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 92 DE 15/05/2008  
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.943                                                                                                      DE 20 DE MAIO DE 2008   

ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI N°4.875 DE 22 DE 
NOVEMBRO DE 2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. O artigo 2° da Lei n°4.875 de 22 de novembro de 2007, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

Art. 2°. Fica criado 01 (um) Cargo em Comissão de Diretor de Unidade de Educação 
Infantil A , Símbolo DAS-5. (NR)  

Art.2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 20 DE MAIO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                      

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 97 DE 23/05/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.944                                                                                                       DE 20 DE MAIO DE 2008   

CRIA A CORREGEDORIA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS 
NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica instituída na estrutura da Secretaria Municipal de Fazenda a Corregedoria 
das Atividades Fazendárias, subordinada diretamente ao Secretário Municipal de Fazenda, com a 
finalidade de garantir a qualidade e a probidade dos atos praticados por funcionários do Quadro de 
Pessoal do Fisco, bem como de outros servidores que exerçam atividades, direta ou indiretamente, 
relacionadas com a arrecadação e a  fiscalização de tributos municipais, por meio de medidas de caráter 
preventivo e corretivo, objetivando contribuir para a melhoria do desempenho das atividades fazendárias, 
competindo-lhes, especialmente:  

I 

 

executar a correção dos servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, visando 
apurar irregularidades nos procedimentos administrativos; 

II 

 

inspecionar as atividades da fiscalização, inclusive perante terceiros, objetivando 
rever os trabalhos realizados, suprindo as lacunas ou apurando irregularidades; 

III 

 

receber denúncias de irregularidades ocorridas, efetuando as diligências 
necessárias à apuração dos fatos e conhecimento de sua autoria, promovendo o processo disciplinar 
respectivo nos termos da legislação aplicável e propondo as medidas necessárias, inclusive a punição dos 
responsáveis.  

Parágrafo único. A Corregedoria das Atividades Fazendárias tem circunscrição em todo 
o território do Município de São Luís e será integrada por funcionários do quadro efetivo da Secretaria 
Municipal da Fazenda, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal de Fazenda, por indicação do 
Secretário Municipal da Fazenda.  

Art. 2°. A corregedoria das Atividades Fazendárias compõe-se de cargos 
comissionados, os quais serão acrescentados à estrutura organizacional da Secretaria Municipal de 
Fazenda, assim dispostos:  

I  Coordenador dos Serviços de Corregedoria, Símbolo DAS - 5 
II  Assistente Técnico de Nível Superior, Símbolo DAÍ - 1   

Parágrafo único. É vedada a nomeação para o exercício do cargo em comissão, no 
âmbito da Corregedoria de pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha sido:  

a) condenada, mediante processo judicial com sentença transitada em julgado, por 
pratica de atos de improbidade administrativa, entendendo-se por estes os disciplinados pela Lei n° 8.429 
de junho de 1992, em qualquer esfera de governo; 

b) condenada, mediante processo judicial com sentença transitada e julgada, por prática 
de crimes capitulados nos Títulos II (Dos Crimes contra o Patrimônio Público) e XI (Dos Crimes Contra a 
Administração Pública) da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, sem prejuízos de outros previstos 
na Lei n°4.615 de junho de 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).  

Art. 3°. As despesas de que trata esta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
anuais ou créditos suplementares consignados na Secretaria Municipal da Fazenda sob a classificação:  



       
91

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
319011 

 
Vencimentos e Vantagens Fixas; Projeto / Atividade: 041290099 2115 

 
Implementação das 

Atividades Administrativas do Órgão. Fonte de recurso: 100  Recursos Próprios.  

Art. 4°. Cabe ao regulamento dispor sobre a fixação das demais competências e da 
estrutura interna de funcionamento da Corregedoria das Atividades Fazendárias, bem como das 
atribuições e responsabilidade de seu pessoal.   

Art. 5°. Os Cargos Comissionados estão listados no Anexo Único da presente Lei.  

Art. 6°. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei através do Decreto, 
no prazo de 90 (noventa) dias, a partir de sua publicação.  

Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 8º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 20 DE MAIO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                           

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 97 DE 23/05/2008 



       
92

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
ANEXO ÚNICO  

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO 
CORREGEDORIA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS  SEMFAZ  

ORDEM NOMENCLATURA SÍMBOLO QUANTIDADE 
01 COORDENADOR  DE SERVIÇOS DE 

  

CORREGEDORIA   DAS - 5   1 

02 ASSISTENTE TÉCNICO DE NÍVEL  

 SUPERIOR    DAÍ - 1   4 

TOTAL 5 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.945                                                                                            DE 20 DE MAIO DE 2008   

INSTITUI A MEIA-ENTRADA AOS PROFISSIONAIS DO 
MAGISTÉRIO DO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO DA 
PREFEITURA DE SÃO LUÍS, EM EVENTOS DE NATUREZA 
CULTURAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica assegurada aos Profissionais do Magistério do Sistema Público de Ensino 
da Prefeitura de São Luís, a meia-entrada em eventos de natureza eminentemente cultural no âmbito do 
Município de São Luís, mantendo os mesmos padrões de qualidade no atendimento ofertado aos demais 
consumidores.  

Art. 2°. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei através do Decreto, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua publicação.  

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 20 DE MAIO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                 

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 97 DE 23/05/2008  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.946                                                                                                       DE 20 DE MAIO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O SINDICATO 
DOS PROPRIETÁRIOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO 
DE CONDUTORES DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública o Sindicato dos Proprietários dos Centros 
de Formação dos Condutores do Estado do Maranhão, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, 
localizada na Av. dos Franceses, n°25, Edf. Maranata, 3° andar, fundada em 18 de abril de 2001.  

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 20 DE MAIO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                      

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 97 DE 23/05/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.947                                                                           DE 20 DE MAIO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO 
DE ARTICULAÇÃO E ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública a Associação de Articulação e Atenção à 
Terceira Idade, fundada em 14 de abril de 2007, com sede na Av. São Cristóvão, n°31, bairro do São 
Cristóvão, nesta Capital.  

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 20 DE MAIO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                     

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 97 DE 23/05/2008  
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.948                                                                                                       DE 20 DE MAIO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A UNIÃO DE 
MORADORES DO BAIRRO JARDIM SÃO CRISTÓVÃO II 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO  DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública a União de Moradores do Bairro Jardim 
São Cristóvão II, fundada em 17 de junho de 2007, com sede na Rua 47, Qd. 81, n°01 

 

Jardim São 
Cristóvão II, nesta Capital.  

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 20 DE MAIO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                      

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 97 DE 23/05/2008  
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.949                                                                                                        DE 20 DE MAIO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO 
DOS SERVIDORES DA UEMA -ASSUEMA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública a Associação dos Servidores da UEMA 

 

ASSUEMA, fundada em 17 de dezembro de 1977, com sede na Cidade Universitária Paulo VI, s/n 

 

Tirirical, na Cidade de São Luís.  

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 20 DE MAIO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                       

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 97 DE 23/05/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.950                                                                                                        DE 20 DE MAIO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A EMPRESA 
JUNIOR DE ADMINISTRAÇÃO 

 

EJAD E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública a Empresa Junior de Administração 

 

EJAD, fundada em 05 de outubro de 2004, com sede na Cidade Universitária Paulo VI, Unidade de 
Estudos de Administração  Tirirical, na Cidade de São Luís.  

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 20 DE MAIO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                       

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 97 DE 23/05/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.951                                                                                                        DE 20 DE MAIO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O CLUBE DE 
MÃES DA VILA NOVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica Considerado de Utilidade Pública o Clube de Mães da Vila Nova, Fundado 
em 01 de maio de 1980, com sede na Rua do Sol, n° 06  Vila São Luís, na cidade de São Luís.   

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 20 DE MAIO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                        

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 97 DE 23/05/2008  
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.952                                                                                                        DE 20 DE MAIO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MARANHÃO 

 

IDESMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica Considerado de Utilidade Pública o Instituto de Desenvolvimento Social 
do Maranhão 

 

IDESMA, fundado em 01 de agosto de 2005, com sede na Rua 39, Qd. 129, n°17 

 

Parque das Jussaras  Jardim São Cristóvão, na cidade de São Luís.  

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 20 DE MAIO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                      

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 97 DE 23/05/2008  
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.953                                                                                                        DE 20 DE MAIO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE, EDUCATIVA, PRODUTIVA CULTURAL DOS 
MORADORES DO BAIRRO COQUILHO E POVOADOS 
ADJACENTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica Considerada de Utilidade Pública a Associação Beneficente, Educativa, 
Produtiva Cultural dos Moradores do Bairro Coquilho e Adjacentes, fundada em 20 de novembro de 
2004, localizada na Av. Principal, s/n  Bairro Coquilho.   

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 20 DE MAIO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                     

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 97 DE 23/05/2008  
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.954                                                                                            DE 20 DE MAIO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O FAP 

 
FUNDO DE 

ASSISTÊNCIA PASTORAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica Considerado de Utilidade Pública o FAP 

 

Fundo de Assistência Pastoral, 
fundado em 10 de junho de 2006, com sede à Rua 13, Qd. 17, n° 10 

 

Cidade Olímpica, na cidade de São 
Luís.  

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 20 DE MAIO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                        

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 97 DE 23/05/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.955                                                                                                      DE 17 DE JUNHO DE 2008   

INSTITUI O DIA 29 DE MARÇO COMO O DIA MUNICIPAL 
DA INCLUSÃO DIGITAL , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica instituído o dia 29 de março como o Dia Municipal da Inclusão Digital , a 
ser comemorada, anualmente, na data de 29 de março.  

Art. 2°. O Poder Público promovera a divulgação e a comemoração do Dia Municipal 
da Inclusão Digital, mediante a realização de atividades e programas em seus diferentes órgãos da 
administração pública municipal, com envolvimento da sociedade civil, visando assinalar a importância 
do acesso às modernas tecnologias de informação como direito de cidadania e importante vetor para o 
desenvolvimento socioeconômico do Município.  

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 17 DE JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                   

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 119 DE 24/06/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.956                                                                                                      DE 17 DE JUNHO DE 2008   

INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DA INCLUSÃO 
DIGITAL , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica instituída a 4ª semana do mês de março como a Semana Municipal da 
Inclusão Digital , a ser comemorada, anualmente.  

Art. 2°. O Poder Público promoverá a divulgação e a comemoração do Dia Municipal 
da Inclusão Digital, mediante a realização de atividades e programas em seus diferentes órgãos da 
administração pública municipal, com envolvimento da sociedade civil, visando assinalar a importância 
do acesso às modernas tecnologias de informação como direito de cidadania e importante vetor para o 
desenvolvimento socioeconômico do Município.  

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 17 DE JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                   

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 119 DE 24/06/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.957                                                                                                     DE 17 DE JUNHO DE 2008   

INSTITUI O DIA 17 DE SETEMBRO COMO DATA OFICIAL 
DA LUTA PELA MEIA PASSAGEM ESCOLAR NOS 
TRANSPORTES COLETIVOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO 
DE SÃO LUÍS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Institui o dia 17 de setembro como data oficial da luta pela meia passagem 
escolar nos transportes coletivos de ônibus no Município de São Luís.  

Parágrafo Único. A data estabelecida no caput deste artigo, passa a integrar o 
calendário oficial do Município.  

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 17 DE JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                    

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 119 DE 24/06/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.958                                                                                                     DE 17 DE JUNHO DE 2008   

PROÍBE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONE CELULAR E 
OUTROS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS QUE CAUSEM 
RUÍDOS NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO EM SALAS 
DE AULA E AUDITÓRIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO E SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica Proibido o uso de telefone celular, games, ipod, mp3 e outros 
equipamentos eletrônicos que provoquem ruídos e atrapalhem o processo de comunicação em salas de 
aula.  

Parágrafo Único. Quando a aula for aplicada fora da sala de aula específica, como 
auditórios, aplica-se o principio desta Lei.   

Art. 2°. Fica compreendida como sala de aula todas as instituições de ensino 
fundamental, médio e superior e espaços destinados a conferencias, palestras, seminários, congresso e 
mesas-redondas.  

Parágrafo Único. Na placa deverá constar o seguinte: É PROÍBIDO O USO DE 
APARELHO CELULAR E OUTROS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS QUE PREJUDIQUEM O 
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DURANTE AS AULAS  LEI N°.  

Art.3°. Em caso de menor de idade, deverão os pais ser comunicados pela direção do 
Estabelecimento de ensino   

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 5º.  Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 17 DE JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito           

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 119 DE 24/06/2008  
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.959                                                                                                     DE 19 DE JUNHO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A COOTRAB 

 

COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E TRABALHO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública a COOTRAB 

 

Cooperativa Mista de 
Produção e Trabalho, fundada em 22 de abril de 1997, com sede à Travessa Bom Jesus, Qdª. 124, n° 25, 
Bairro São Cristóvão, na cidade de São Luís.  

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 19 DE JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                           

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 120 DE 25/06/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.960                                                                                                    DE 19 DE JUNHO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE CRISTÃ DA VILA CASCAVEL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública a Associação Beneficente Cristã da Vila 
Cascavel, fundada em 08 de janeiro de 2007, inscrita sob o CNPJ n° 09.027.177/0001-56, com sede na 
Avenida Cascavel, n° 50, Vila Cascavel, nesta cidade de São Luís.   

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 19 DE JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                            

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 120 DE 25/06/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.961                                                                                                    DE 19 DE JUNHO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA SORRISO DAS CRIANÇAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública a Associação Comunitária Sorriso das 
Crianças, fundada em 12 de outubro de 2000 e registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas em 09 de abril de 2002, localizada na Trav. São Sebastião, n° 03-B, Sítio do Pica Pau Amarelo 

 

Coroadinho.  

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 19 DE JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                          

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 120 DE 25/06/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.962                                                                                                      DE 19 DE JUNHO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO 
EDUCACIONAL BENEFICENTE ALTO DA VITÓRIA E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerado de Utilidade Pública o Instituto Educacional Beneficente Alto 
da Vitória, fundado em 05 de agosto de 1997, com sede na Rua 2, Casa 82, Alto da Vitória, Bairro Anjo 
da Guarda, nesta Capital.   

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 19 DE JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                     

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 120 DE 25/06/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.963                                                                                                     DE 19 DE JUNHO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O GRUPO 
FOLCLÓRICO LÍRIO DO SERTÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerado de Utilidade Pública o Grupo Folclórico Lírio do Sertão, 
fundado em 05 de fevereiro de 2007, com sede na Primavera Travessa da Rua Seis de Abril, Casa n° 3-A, 
Vila Embratel, nesta Capital.   

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 19 DE JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                           

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 120 DE 25/06/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.964                                                                                                    DE 19 DE JUNHO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A IGREJA 
MUNDIAL DE ATOS E FÉ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública a Igreja Mundial de Atos e Fé, fundada 
em 30 de novembro de 2007, com sede na Rua 16, Qd. 13, n° 36 

 

Jardim América, na cidade de São 
Luís.    

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 19 DE JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                           

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 120 DE 25/06/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.965                                                                                                    DE 19 DE JUNHO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO 
MARANHENSE DOS PACIENTES HEPÁTICOS E 
TRANSPLANTADOS 

 

AMAPHET E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública a Associação Maranhense dos Pacientes 
Hepáticos e Transplantados 

 

AMAPHET, fundada em 25 de maio de 2006, registrada e protocolada no 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas em 23 de agosto de 2006, com sede na Av. Carlos Cunha, 
s/nº  Calhau, na cidade de São Luís.  

 Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 19 DE JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                         

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 120 DE 25/06/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.966                                                                                                     DE 19 DE JUNHO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA SALINA DO 
SACAVÉM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do  Estado do Maranhão .  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública a Associação Comunitária dos Moradores 
da Salina do Sacavém, fundada em 24 de março de 1986, com sede na Rua Boa Esperança, n° 32  Salina 
do Sacavém, na cidade de São Luís.   

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 19 DE JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                           

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 120 DE 25/06/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

 
LEI Nº 4.967      DE 24 DE JUNHO DE 2008   

DISPÕE SOBRE A DESAFETAÇÃO DE BEM DE USO 
COMUM PARA FINS DE CONCESSÃO DE DIREITO 
REAL DE USO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte lei:  

Art. 1º. Ficam desafetadas as áreas públicas, situadas no Município de São Luís, Quadra 
17, Loteamento Boa Vista, Bairro Renascença II, identificadas nos §§ 2º e 3º, passando da qualidade de 
bem de uso comum do povo a bem dominical, para fins de edificação de templos religiosos.  

§ 1º. Área A 

 

ora desafetada tem a configuração geométrica de um polígono irregular, 
medindo 2.100,45 m² (dois mil e cem metros e quarenta e cinco centímetros quadrados), possuindo os 
limites seguintes:  

a) Frente, a noroeste, limita-se com a Rua Asteca e mede 45m (quarenta e cinco 
metros); 
b) Lateral direita, a nordeste, limita-se com área restante da quadra e mede 34m (trinta e 

quatro metros); 
c) Fundos, a sudeste, limita-se com a Rua Olimpo e mede 55m (cinqüenta e cinco 

metros); 
d) Lateral esquerda, a sudoeste, limita-se com a área restante da quadra e mede 54m 

(cinqüenta e quatro metros).  

§ 2º. Área B 

 

ora desafetada tem a configuração geométrica de um polígono irregular, 
medindo 2.980,00 m² (dois mil novecentos e oitenta metros quadrados), possuindo os limites seguintes:  

a) Frente ao norte, limita-se com a Rua Netuno e mede 28,00m (vinte e oito metros); 
b) Lateral direita a leste, limita-se com a Rua Netuno e mede 76,00m (setenta e seis 

metros); 
c) Complemento da lateral direita a leste, limita-se com a Rua Netuno e mede 8,00m 

(oito metros); 
d) Fundo ao sul, limita-se com área verde e mede 74,43m (setenta e quatro metros e 

quarenta e três centímetros) e parte da lateral esquerda a oeste, limita-se com a Rua Olimpo e mede 10m 
(dez metros).  

Art. 2º As áreas acima desafetadas passam a fazer parte dos bens dominicais do 
Município de São Luís e poderão ser objeto de concessão de direito real de uso, na forma da lei.  

Art. 3º. Fica afetada área de 2.100,45m² (dois mil e cem metros e quarenta e cinco 
centímetros quadrados), passando a denominar-se área verde, localizada na Avenida dos Holandeses, s/n, 
Loteamento Boa Vista, com os seguintes limites e confrontações:  

a) Frente ao norte, limita-se com a Avenida dos Holandeses e mede 30,00m (trinta 
metros); 

b) Lateral direita ao leste, limita-se com a Rua Existente e mede 86,50m (oitenta e seis 
metros e cinqüenta centímetros); 

c) Fundo ao sul, limita-se com a Rua Apolo e mede 19,60m (dezenove metros e sessenta 
centímetros);  
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d) Lateral esquerda ao oeste, limita-se com a Rua dos Bicudos e mede 87,50m (oitenta e 

sete metros e cinqüenta centímetros).  

Art. 4º. Fica afetada, na Quadra 15, Loteamento Boa Vista, Bairro do Renascença II, a 
área correspondente a 2.980,00m² (dois mil e novecentos e oitenta metros quadrados), que passa a 
denominar-se área verde, cujos limites e confrontações serão identificados pela SEMURH.  

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187º 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                         

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 125, DE 02/07/2008  
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LEI Nº 4.968              DE 24 DE JUNHO DE 2008   

ESTABELECE NORMAS PARA O PROGRAMA DE 
RECUPERAÇÃO DE CRÉTIDOS FISCAIS 

 

RECFIS NO 
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber  a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Atendidas as circunstâncias decorrentes do quadro econômico pelas quais passa 
a sistemática da arrecadação dos tributos municipais mencionadas na Lei 4.252, de 26 de janeiro de 2003, 
alterada pela Lei nº 4.699, de 18 de dezembro de 2006, a apuração e consolidação dos débitos tributários 
que haja ocorrido até a data da publicação desta Lei obedecerão aos seguintes critérios:  

I 

 

para pagamento à vista até o dia 30/05/2008 serão excluídos 100%  (cem por cento) 
dos acréscimos decorrentes de juros e multas; 

II 

 

para o pagamento à vista a partir de 02/06/2008 serão excluídos 60% (sessenta por 
cento) dos acréscimos decorrentes de juros e multas; 

III 

 

para pagamento em até 06(seis) parcelas, mensais e sucessivas, os acréscimos 
decorrentes de juros e multas, incidentes até a data da opção, serão reduzidos em até 40% (quarenta por 
cento); 

IV 

 

para pagamento entre 07 (sete) e 12 (doze) parcelas, mensais e sucessivas, os 
acréscimos decorrentes de juros e multas, incidentes até a data de opção, serão reduzidas em 30% (trinta 
por cento); 

V 

 

para pagamento entre 13 (treze) e 18 (dezoito) parcelas, mensais e sucessivas, os 
acréscimos decorrentes de juros e multas, incidentes até a data de opção, serão reduzidos em 20% (vinte 
por cento); 

VI 

 

para o pagamento em 19 (dezenove) e 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e 
sucessivas, os acréscimos decorrentes de juros e multas, incidentes até a data de opção, serão reduzidos 
10% (dez por cento); 

VII - para o pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, os 
acréscimos decorrentes de juros e multas, incidentes até a data de opção, não sofrerão nenhuma redução; 
e 

VIII 

 

Para pagamento à vista de autos que contenham somente a multa por infração, a 
redução será de 70% (setenta por cento) até 90 (noventa) dias contados a partir da publicação desta Lei. 

IX 

 

Nos casos de parcelamentos existentes, a que se refere o inciso VIII deste artigo, 
serão aplicadas as regras dos incisos antecedentes, no que couber.  

§ 1 º. O contribuinte deverá examinar a opção economicamente mais viável, de modo a 
que não sejam prejudicadas as condições pré-estabelecidas nos incisos antecedentes, em face da 
irretratabilidade e irrevogabilidade do acordo celebrado nos casos de pagamentos parcelados.  

§ 2º. Os benefícios do presente RECFIS serão extensivos a créditos tributários ajuizados 
ou não.  

Art. 2º. Verificado o cancelamento do parcelamento anteriormente concedido pelo 
RECFIS, o contribuinte poderá reparcelar, excepcionalmente, uma única vez, a critério da administração 
tributária, a totalidade dos débitos, atualizados monetariamente e incorporados os acréscimos previstos na 
legislação vigente, que será confessado de forma irretratável e irrevogável. 



       
118

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º. Fica revogado o Art. 1º da Lei nº 4.699, de 18 dezembro de 2006, que alterou o 
Art. 3º da Lei nº 4.252, de 26 de novembro de 2003 (Programa de Recuperação de Créditos Fiscais 

 

RECFIS); bem como § 2º do Art. 8º da Lei 4.699, de 18 de dezembro de 2006.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
PREFEITO                                 

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 125 DE 02/07/2008  
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LEI Nº 4.969                 DE 24 DE JUNHO DE 2008  

ALTERA O ANEXO I DA LEI Nº 3.677 DE 08 DE ABRIL 
DE 1998, QUE DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO 
ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

 

SEMUS, MODIFICADA PELAS LEIS Nº 
3.783/98, 4.020/01, 4.122/02, 4.718/06, 4.737/06, 4.787/07, 
4.874/07 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica alterados o Anexo I da Lei nº 3.677, de 08 de abril de 1998, que trata dos 
cargos em comissão integrantes do Grupo de Direção e Assessoramento Superior 

 

DAS e os de Direção 
e Assistência Intermediária  DAÍ, da Secretaria Municipal de Saúde  SEMUS.  

Art. 2º. Ficam criados, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde 

 

SEMUS, 15 
(quinze) Cargos de Chefe de Serviço, Símbolo DAS-3, 02(dois) Cargos de Diretor Técnico, Símbolo 
DAS-3 e 01(hum) Cargo de Assistente Técnico Hospitalar Nível Médio, Símbolo DAÍ-5, conforme 
Anexo Único que é parte integrante da presente lei.  

Art. 3º. As competências dos cargos e duas respectivas atribuições serão definidas no 
Regimento Interno da Secretaria Municipal de Saúde, aprovado por Decreto do Executivo Municipal.  

Art. 4º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de recurso 
orçamentários próprios.  

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
PREFEITO              

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 125 DE 02/07/2008   
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ANEXO ÚNICO 

CARGO SÍMBOLO QUANTIDADE 

Chefe de Serviço de Ortopedia DAS-3 02 

Chefe de Serviço de Cirurgia DAS-3 02 

Chefe de Serviço de Anestesiologia DAS-3 02 

Chefe de Serviço de Medicina Intensiva DAS-3 02 

Chefe de Serviço de Neurocirurgia DAS-3 02 

Chefe de Serviço de Unidade Intermediária DAS-3 02 

Chefe de Serviço de Clínica Médica DAS-3 02 

Chefe de Serviço de Pediatria DAS-3 01 

Diretor Técnico DAS-3 02 

Assistente Técnico Hospitalar Nível Médio DAI-5 01 

TOTAL  18 
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LEI Nº 4.970               DE 24 DE JUNHO DE 2008   

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL, 
NA FORMA DE ISENÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO 
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 
NATUREZA  ISSQN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica instituído, o Programa De Incentivo Fiscal, na forma de isenção parcial, à 
razão de 5% (cinco por cento) para 2% (dois por cento) aos estabelecimentos contribuintes localizados na 
Zona de Proteção Histórica 

 

ZPH, do Centro Histórico do Município de São Luís, tombada pelo 
Governo Federal.  

Art. 2º. A isenção parcial de que trata o artigo anterior se destina aos estabelecimentos 
contribuições que exerçam, reconhecidamente, as seguintes atividades:  

I 

 

Serviços na área de eletrônica, micro-mecânica, informática e congêneres, inclusive 
serviços educacionais e certificações de produtos em informática; 

II 

 

Atividades ligadas às funções de relacionamento remoto com clientes mediante 
centrais nas quais há o processamento de chamadas em alto volume, ativas ou receptivas; 

III  Atividades ligadas à área de biotecnologia; 
IV  Atividades ligadas a tecnologia voltadas à preservação do meio ambiente.  

§ 1º. Sem prejuízo do disposto nos incisos deste Artigo, a isenção parcial do ISSQN, 
restringe-se às atividades especificadas nos itens 1.01; 1.02; 1.03; 1.04; 1.05; 1.06; 1.07; 1.08; 2.01; 
7.14;30.01; 32.01, do Art. 127, do Decreto nº33.144 de 28 de dezembro de 2007,  

Art. 3ª. A isenção parcial do ISSQN somente será concedida:  

a) às microempresas que comprovadamente empreguem no mínimo, 03 (três) pessoas; 
b) às empresas de pequeno porte que comprovadamente empreguem, no mínimo 05 

(cinco) pessoas; 
c) às demais empresas, (multinacionais e aquelas em regime normal), que, 

comprovadamente, empreguem no mínimo 30 (trinta) pessoas.  

Art. 3º. No caso de alteração dos limites da Zona de Proteção Histórica 

 

ZPH, tombada 
pelo Governo Federal, as novas empresas, porventura ali incluídas, serão alcançadas pela isenção parcial 
do pagamento do ISSQN, desde que satisfeitos os critérios estabelecidos nesta Lei.  

Art. 4º. O prazo de isenção para as empresas já instaladas, passa a contar da data de 
publicação desta Lei.  

Art. 5º. Fica estendida a isenção parcial do pagamento de ISSQN aos laboratórios e 
Centros de Pesquisas que venham a ser instalados na Zona de Proteção Histórica 

 

ZPH tombada pelo 
Governo Federal, cujas atividades se enquadrem conforme disposto na Art. 2º desta Lei.  

Art. 6º. O proprietário do estabelecimento beneficiado com a isenção parcial, deverá 
promover a reforma ou restauração do imóvel tombado de sua propriedade ou custódia, bem como a 
manutenção do mesmo em suas características arquitetônicas originais; 
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Art. 7º O requerente do benefício da isenção parcial do pagamento do ISSQN deve 

atender cumulativamente aos seguintes requisitos:  

I  Estar em situação cadastral regular; 
II  Exercer as atividades previstas no Art. 2º desta Lei; 
III 

 

Estar estabelecido no âmbito da Zona de Proteção Histórica 

 

ZPH, tombada pelo 
Governo Federal; 

IV 

 

Prestar informações relativas ao faturamento e recolhimento de tributos referentes 
às atividades especificadas no art. 2º desta Lei.  

§ 1º Considera-se adimplente com os tributos municipais a empresa que tiver em curso 
de parcelamento, desde que não haja parcelas em atraso.  

§ 2º No caso do não permanecimento da regras dos Artigos 2º e 7º, o benefício da 
isenção parcial do pagamento do ISSQN será automaticamente suspenso.  

§ 3º Em caso de fraude por parte do beneficiário, inclusive apresentação de declarações 
falsas, o ato de concessão será cancelado de imediato, sem prejuízo das penalidades legais e da cobrança 
da diferença entre o valor devido e o pago a menor em face da aplicação indevida da alíquota reduzida, se 
for o caso.  

Art. 8º. O pedido de concessão de isenção parcial deverá ser realizado anualmente, 
mediante solicitação do proprietário, possuidor ou representante legal, dirigida ao Secretário Municipal da 
Fazenda, atendido o disposto no Art. 7º, e instruído com a seguinte documentação:  

I  Prova de propriedade do imóvel ou locação; 
II  Contrato social; 
III  Procuração particular outorgada ao representante legal, quando couber; 
IV  Contrato de locação a título gratuito ou oneroso, quando for o caso; 
V  Documento referente ao tombamento do imóvel; 
VI  Certidão negativa de débitos tributários municipais, até a data do pedido; 
VII 

 

Documentação fotográfica retratando os aspectos internos e externo do imóvel 
tombado ou projeto arquitetônico para reforma quando do primeiro pedido de isenção; 

VIII  Cópia autenticada do livro do registro de empregados.  

§ 1º. O estado de conservação, a preservação e manutenção das características 
arquitetônicas do imóvel são condições preponderantes para o pedido da isenção;  

§ 2º. Os pedidos de isenção parcial serão seguidos de visitas de técnicos da Fundação 
Municipal do Patrimônio Histórico 

 

FUMPH, para verificação do grau de preservação dos elementos 
arquitetônicos e históricos do imóvel onde estiver alocado estabelecimento beneficiado.  

Art. 9º. O pedido da isenção parcial deverá ser protocolizado junto à Secretaria 
Municipal da Fazenda  SEMFAZ, e dirigido ao seu titular.  

Art. 10. À autoridade Fazendária, compete deferir ou não o pedido de isenção parcial do 
pagamento do ISSQN.  

Art. 11. A Secretaria Municipal da Fazenda 

 

SEMFAZ, poderá no que couber, 
subsidiar-se de informações relativas a habitação, e cadastro dos empreendimentos e imóveis 
beneficiados, junto ao Pólo de Inovação Tecnológica de São Luís 

 

POINTS, do qual o Município é 
signatário.    
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Art. 12. O Incentivo Fiscal, para fins da isenção parcial do pagamento ISSQN, de que 

trata a presente Lei, será regulamentado por Decreto do Executivo Municipal a contar 30 (trinta) dias da 
data de publicação.  

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187º 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
PREFEITO                                       

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 125 DE 02/07/2008  



       
124

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4971                DE 24 DE JUNHO DE 2008   

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA NOMENCLATURA 
DO LOGRADOURO PÚBLICO DENOMINADO PRAÇA 
DESEMBARGADOR VIEIRA SOUSA, LOCALIZADO NO 
BAIRRO DA COHAB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Maranhão.  

Faço saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica denominada de Praça das Crianças a atual Praça Desembargador Vieira 
de Sousa , localizada no bairro da Cohab.  

Art. 2º. Caberá ao Poder Público Municipal providenciar a modificação das placas 
indicativas e demais itens de sinalização referentes a praça supramencionada.  

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA DE 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
PREFEITO                        

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 125 DE 02/07/2008 
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LEI Nº. 4972               DE 24 DE JUNHO DE 2008   

ALTERA A LEI PROMULGADA Nº45 DE 02 DE 
DEZEMBRO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE O 
PARCELAMENTO DE DÉBITOS EM DECORRÊNCIA DA 
APLICAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Maranhão.  

Faço saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. O art. 2º da Lei Promulgada nº 45, de 02 de dezembro de 2001, passa a vigorar 
com a seguinte redação, acrescido no Parágrafo Único:  

Art. 2º O número de parcelas será determinado, considerando-se o valor do débito, não 
podendo o valor mínimo de cada prestação ser inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais)

  

Parágrafo Único: No ato da negociação dos débitos, referentes às multas de trânsito, o 
infrator terá que pagar 20% (vinte por cento) do valor atual da(s) referida(s) multa(s) como forma de 
entrada e parcelar o valor residual da(s) mesma(s) em até 6 (seis) parcelas sucessivas, desde que 
observado o valor mínimo de cada prestação estipulado no caput deste artigo.  

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA DE 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
PREFEITO                  

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 125 DE 02/07/2008 
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LEI Nº. 4.973            DE 24 DE JUNHO DE 2008   

DISPÕE SOBRE AS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS E INSTITUI 
TABELA DE VENCIMENTO DOS EMPREGOS PÚBLICOS 
DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE AGENTE 
DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, AMBOS CRIADOS PELA LEI 
Nº 4.725, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006, COM BASE NO 
§ 5º DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO, E PARÁGRAFO 
ÚNICO DO ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 
51, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º As atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às 
Endemias, passam a reger-se pelo disposto nesta Lei.  

Art. 2º. O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de 
Combate às Endemias, nos termos desta Lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de 
Saúde 

 

SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo 
direto entre os referidos Agente e órgão ou entidade da Administração Direta.  

Art. 3º. O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades 
de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais 
ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor 
municipal.   

Art. 4º. A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às 
Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo 
com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das 
atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

Parágrafo único. Caberá aos órgãos ou entes da Administração Direta do Município 
certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa 
referida no parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, 
considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no 
caput.  

Art. 6º. A Administração Pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato 
do Agente Comunitário de Saúde ou do Agente de Combate às Endemias, de acordo com o regime 
jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses:  

I 

 

prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das Leis do 
Trabalho  CLT; 

II  acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
III 

 

necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos 
da Lei nº 9.801, de 14 de junho de 1999; ou   



       
127

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
IV 

 
insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo 

menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em trinta dias, e o prévio 
conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação de emprego, 
obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas.  

Parágrafo Único. No caso do Agente Comunitário de Saúde, o contrato também poderá 
ser rescindido unilateralmente na hipótese de não-atendimento ao disposto ao requisito de residir na área 
de comunidade em que atuar, ou em função de apresentação de declaração falsa de residência.  

Art. 7º. Aos empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de 
Combate às Endemias, criados pela Lei nº 4.725/06, ficam atribuídas as renumerações mensais 
estabelecidas na forma do Anexo I desta Lei.  

§ 1º Aplica-se aos ocupantes dos empregos referidos no caput o percebimento do 
adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento)  

§ 2º O desenvolvimento dos ocupantes dos empregos públicos referidos no caput, seus 
requisitos e atividades típicas estão discriminados no Anexo II e III desta Lei.  

Art. 8º Aplicam-se a esta Lei, as demais disposições previstas na Lei Federal nº 11.350, 
de 05 de outubro de 2006, e na Lei Municipal nº 4.725, de 28 de dezembro de 2006.  

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 125 DE 02/07/2008 
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ANEXO I 

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS CELETISTAS   

CARGOS  SALÁRIO 

R$  

INSALUBRIDADE 

20% SOBRE O 

SALÁRIO 

 

AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE  

513,00  102,60 

 

AGENTE DE 

COMBATE ÀS 

ENDEMIAS  

513.00  102,60 

                             



       
129

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 4.973              DE 24 DE JUNHO DE 2008   

DISPÕE SOBRE AS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS E INSTITUI 
TABELA DE VENCIMENTO DOS EMPREGOS PÚBLICOS 
DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE AGENTE 
DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, AMBOS CRIADOS PELA LEI 
Nº 4.725, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006, COM BASE NO 
§ 5º DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO, E PARÁGRAFO 
ÚNICO DO ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 
51, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º As atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às 
Endemias, passam a reger-se pelo disposto nesta Lei.  

Art. 2º. O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de 
Combate às Endemias, nos termos desta Lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de 
Saúde 

 

SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo 
direto entre os referidos Agentes e órgão ou entidade da Administração Direta.  

Art. 3º. O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades 
de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais 
ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor 
municipal.   

Art. 4º. A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às 
Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo 
com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das 
atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

Parágrafo único. Caberá aos órgãos ou entes da Administração Direta do Município 
certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa 
referida no parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, 
considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no 
caput.  

Art. 5º. A Administração Pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato 
do Agente Comunitário de Saúde ou do Agente de Combate às Endemias, de acordo com o regime 
jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses:  

I 

 

prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das Leis do 
Trabalho  CLT; 

II  acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
III 

 

necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos 
da Lei nº 9.801, de 14 de junho de 1999; ou  
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IV 

 
insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo 

menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em trinta dias, e o prévio 
conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação de emprego, 
obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas.  

Parágrafo Único. No caso do Agente Comunitário de Saúde, o contrato também poderá 
ser rescindido unilateralmente na hipótese de não-atendimento ao disposto ao requisito de residir na área 
da comunidade em que atuar, ou em função de apresentação de declaração falsa de residência.  

Art. 6º. Aos empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de 
Combate às Endemias, criados pela Lei nº 4.725/06, ficam atribuídas as remunerações mensais 
estabelecidas na forma do Anexo I desta Lei.  

§ 1º Aplica-se aos ocupantes dos empregos referidos no caput o percebimento do 
adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento)  

§ 2º O desenvolvimento dos ocupantes dos empregos públicos referidos no caput, seus 
requisitos e atividades típicas estão discriminados no Anexo II e III desta Lei.  

Art. 7º Aplicam-se a esta Lei, as demais disposições previstas na Lei Federal nº 11.350, 
de 05 de outubro de 2006, e na Lei Municipal nº 4.725, de 28 de dezembro de 2006.  

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                 

Republicada por Incorreção 
Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 195 DE 09/10/2008 
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ANEXO I 

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS CELETISTAS   

CARGOS  SALÁRIO 

R$  

INSALUBRIDADE 

20% SOBRE O 

SALÁRIO 

 

AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE  

513,00  102,60 

 

AGENTE DE 

COMBATE ÀS 

ENDEMIAS  

513,.00  102,60 

   

ANEXO II 
DESCRIÇÃO DO CARGO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS   

1. Cargo: AGENTE DE COMBATE ÁS ENDEMIAS  

  

2. Descrição sintética: compreende os cargos que têm como atribuição o exercício de atividades de 
vigilância, prevenção  e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas  em conformidade com 
as diretrizes do SUS  e sob supervisão do gestor municipal.  

 

3. Requisitos para provimento: 
Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada. 
Haver concluído o ensino fundamental. ( não se aplica àqueles que, na data de publicação desta lei, 
estejam exercendo atividades próprias de Agente de Combate às Endemias)   

 

4. Recrutamento: 
externo 

 

no mercado de trabalho, mediante processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de 
acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.  

 

5. Regime Jurídico: 
Submetidos ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho  CLT 

 

6. Atribuições típicas:  

- Visitar domicílios  
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- Dialogar com a população  
- Observar o ambiente físico  
- Avaliar as condições de higiene  
- Verificar a existência de animais; 
- Orientar a comunidade para promoção da saúde, orientar sobre os meios de evitar proliferação de 

vetores nocivos à saúde; 
- Rastrear focos de doenças especificas, visitar o local do foco, verificar fontes de foco, pegar 

informações e informar a coordenação para acionar a fiscalização  sanitária; 
- Promover educação sanitária e ambiental, orientar sobre o uso da água, tratamento e limpeza de 

caixa d água, orientar sobre a construção de fossa, sobre coleta seletiva de lixa, sobre a criação 
de animais, sobre a conservação de alimentos e sobre condições de higiene. 

- Participar de campanhas preventivas, participar de campanhas de vacinação, preparar 

 

material 
de apoio, distribuir material educativo, distribuir preservativos e material preventivo como cloro 
e escova de dente; 

- Participar de campanhas de vacinação de animais; 
- Incentivar as atividades comunitárias, identificar e preparar espaços para realização de eventos, 

organizar grupos de apoio, organizar atividades físicas, organizar grupos específicos, divulgar 
eventos e atividades; 

- Promover comunicação entre unidades de saúde, autoridades e comunidade, participar de 
encontros e reuniões com autoridades; 

- Participar de reuniões profissionais, participar de reuniões, treinamentos, grupos de estudo, curso 
de capacitação; 

- Demonstrar competências pessoais, trabalhar em equipe, comunicar-se, demonstrar paciência, 
dar provas de ética profissional, ouvir demonstrar respeito às pessoas, impor respeito, conquistar 
confiança e dar provas de lideranças; 

- Executar outras tarefas afins.   

ANEXO III 
DESCRIÇÃO DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE   

1 Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

 

2. Descrição sintética: compreende os cargos que têm como atribuição o exercício de atividades de 
prevenção de doenças e promoção da saúde , mediante ações domiciliares ou comunitárias, 
individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão 
do gestor municipal.  

 

3. Requisitos para provimento: 
Residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo 
seletivo público. 
Haver concluído, com provimento, curso introdutório de formação inicial e continuada. 
Haver concluído o ensino fundamental.  

 

4. Recrutamento: 
Externo- no mercado de trabalho, mediante processo seletivo público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para  
sua atuação.   
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5. Regime Jurídico: 
Submetidos ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho  CLT 

 
6. Atribuições típicas:  

- Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; 
- Promover ações de educação para a saúde individual coletiva; 
- Registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 

óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 
- Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; 
- Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; 
- Participar de ações que fortalecem os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a 

qualidade de vida. 
- Elaborar o calendário de trabalho. 
- Cadastrar casas e habitantes de suas áreas de trabalho, confeccionando reconhecimento geográfica. 
- Participar do estudo de vetores e reservatórios de doenças. 
- Inspecionar rios, lagos e depósitos d água para coleta de formas aquáticas, inclusive caramujos 
- Inspecionar prédios, embarcações e aeronaves para captura de vetores (mosquitos, triatomíneos, 

flebotomínios, pulicídeos. 
- Capturar roedores silvestres e domésticos. 
- Capturar vetores no meio ambiente. 
- Cumprir itinerários para busca de casos (busca ativa) e realizar visitas e postos de notificação (busca 

passiva), para coleta de ambiental de casos suspeitos. 
- Efetuar borrificação com inseticida em prédios, embarcações, aeronaves, etc. 
- Aplicar larvicidas, moluscocidas, nebulizações ou outras medidas para reduzir a fauna de vetores 

alados. 
- Realizar imunizações e testes imunológicos; 
- Administrar drogas, por delegação médica supervisionada, para tratamento dos casos encontrados no 

campo. 
- Auxiliar na inspeção às aeronaves e embarcações. 
- Prestar informação necessária quanto às vacinações exigidas para viagens. 
- Fazer divulgação de prática de higiene, de saneamento elementar, de profilaxia de doenças e da 

natureza dos trabalhos de saúde. 
- Executar ações de educação em saúde junto a comunidade, visando obter sua participação. 
- Realizar visitas domiciliares, para inspeção sanitária, para mobilização comunitária e para educação 

em saúde. 
- Participar de levantamento de interesse dos programas de educação em saúde e da confecção de 

material educativo. 
- Mobilizar recursos da comunidade para desenvolvimento de atividades de saúde de interesse 

coletivo. 
- Coletar material (sangue, fezes, fragmentos de tecidos, etc.) para diagnósticos.  
- Proceder a pré-coloração de material para exame de laboratório. 
- Examinar e classificar material colhido em pesquisa larvárias e de caramujos, captura de alados e 

roedores. 
- Conferir e registrar material recolhido pelo laboratório para exames. 
- Limpar e esterilizar instrumentos, vidrarias e outros utensílios de laboratório. 
- Recuperar material usado ( lâmina, por exemplo, e prepará-la para ser enviada ao campo. 
- Acondicionar material de revisão para envio a laboratório. 
- Participar da organização de coleções de insetos para afins didáticos e para atendimento de 

instituições cientificas. 
- Preencher e remeter boletins de produção, referentes às suas atividades. 
- Dosar produtos químicos para borrifação e outros procedimentos preventivos.  
- Auxiliar na coordenação e orientação da execução de todos os trabalhos, relacionados com manobra 

de pesos e operação de carga e descarga de insumos (inseticidas, larvicidas). 
-  
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- Executar por necessidade de serviço, limpeza, lubrificação, abastecimento, pintura e conservação de 

máquinas e motores de embarcações. 
- Auxiliar na manobra de embarcações quando rebocados. 
- Executar, quando necessário, serviço de atracação de embarcações em lugar seguro. 
- Auxiliar na fiscalização aduaneira ou sanitária. 
- Executar outras tarefas afins.                                                           
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LEI Nº 4.974                              DE 24 DE JUNHO DE 2008   

CRIA O CARGO DE ANALISTA JURÍDICO NO ÂMBITO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER 

 SEMDEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer 

 

SEMDEL, o Cargo de Analista Jurídico, Símbolo DAS-6.  

Art. 2º. As competências do cargo e sua respectiva atribuição serão definidas no 
Regimento Interno da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, aprovado por Decreto do Executivo 
Municipal.  

Art. 3º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de recursos 
orçamentários próprios.  

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA DE 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                   

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 125, DE 02/07/2008  
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LEI Nº. 4.975                     DE 24 DE JUNHO DE 2008   

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO 
CENTRAL DO MUNICÍPIO 

 

LACEM, DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

SEMUS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:   

TÍTULO I 
DAS FINALIDADES   

Art. 1º. O Laboratório Central do Município 

 

LACEM, instituído pelo Art. 3º da Lei nº 
4.122 de 23 de dezembro de 2002, passa a ser uma unidade com autonomia financeira e orçamentária da 
estrutura da Secretaria Municipal de Saúde 

 

SEMUS, que tem por responsabilidade a direção da 
execução dos serviços de análises clínicas e de saúde pública dentro dos diversos níveis de complexidade, 
prestados pelas unidades laboratoriais da rede municipal de saúde e por finalidade:  

I  definir, organizar e coordenar a rede municipal de laboratórios; 
II  supervisionar e assessorar a rede de laboratórios; 
III 

 

acompanhar e avaliar os procedimentos laboratoriais realizados pelas unidades 
públicas e privadas componentes de rede municipal de laboratórios que realizam exames relacionados à 
saúde pública; 

IV 

 

prover a realização de exames laboratoriais voltados ao diagnóstico de doenças de 
notificação compulsória, em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde; 

V 

 

habilitar, observada a legislação específica a ser definida pelos gestores nacionais 
das redes, os laboratórios que serão integrados à rede municipal; 

VI  promover a capacitação de recursos humanos da rede de laboratórios; 
VII 

 

monitorar a qualidade da água para consumo humano, incluindo ações de coleta e 
provimento dos exames físico, químico, e bacteriológico de amostras, em conformidade com a 
normalização federal.   

TÍTULO II 
DOS NÍVEIS ESTRUTURAIS   

Art. 2º. Para cumprir as finalidades que lhe competem, o Laboratório Central é 
composto dos seguintes níveis:  

I  Nível de Administração Superior: 
a) Diretor Geral  

II  Nível de Atuação Programática: 
a) Diretorias 
b) Coordenações   
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TITULO III 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL   

Art. 3º. Para cumprir as finalidades que lhe competem, a Secretaria Municipal de 
Administração contará com a seguinte estrutura:  

a) Diretor Geral; 
b) Diretoria Técnica da Área de Saúde; 
c) Diretoria Administrativa Hospitalar; 
d) Diretoria Administrativa da Rede de Laboratórios; 
e) Coordenação de Informática; 
f) Coordenação de Vigilância Ambiental e Epidemiológica Laboratorial; 
g) Coordenação de Material e Patrimônio; 
h) Coordenação Administrativa Financeira; 
i) Coordenação de Recursos Humanos.   

TITULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS   

Art. 4º. O Diretor Geral do Laboratório Central do Município 

 

LACEM, para cumprir 
as finalidades previstas no Art. 1º. desta Lei, tem as seguintes competências;  

I 

 

dar execução aos objetivos do Laboratório Central do Município consoante a 
legislação em vigor; 

II 

 

assessorar a Secretaria Municipal de Saúde em assunto de competência do 
Laboratório Central e da Rede de Laboratórios; 

III 

 

definir e gerir a política de saúde do Laboratório Central e da Rede de 
Laboratórios; 

IV  despachar diretamente com a Secretaria Municipal de Saúde; 
V 

 

orientar e dirigir os serviços afetos ao Laboratório Central e da Rede de 
Laboratórios; 

VI 

 

aprovar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, planos e programas a 
serem executados, bem como proposta orçamentária anual e as alterações e ajustamentos que se fizerem 
necessários; 

VII 

 

Fazer indicação para nomeação ou exoneração de cargos em comissão na Rede de 
Laboratório. 

VIII  ordenar empenos e pagamentos das despesas da Rede de Laboratórios; 
IX 

 

autorizar a instauração e homologação de processos de licitação, de acordo com 
legislação aplicável à matéria; 

X 

 

delegar atribuições por ato expresso aos seus subordinados, dentro das limitações 
da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município; 

XI 

 

designar membros para formação da Comissão de Licitação e para as Comissões 
Especiais que se fizerem necessárias; 

XII 

 

analisar, aprovar, convênios, acordos, contratos e outros instrumentos de interesse 
do Laboratório, encaminhando para as Secretarias Municipais responsáveis pelas assinaturas dos mesmos; 

XIII  desenvolver outras atividades compatíveis com sua área de competência.  

Art. 5º. À Diretoria Técnica da Área de Saúde compete:  

I 

 

dirigir, supervisionar e controlar todos os procedimentos laboratoriais praticados na 
rede de laboratórios, cumprindo-lhe respeitar e fazer respeitar as normas referentes ao exercício 
profissional; 
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II 

 
participar da formulação da política de Saúde do Município, em sua respectiva área 

de atuação; 
III 

 
articular com os chefes e coordenadores, visando agilizar as atividades sob seu 

comando; 
IV 

 
promover a elaboração, execução e avaliação dos planos, programas e projetos da 

rede de laboratórios; 
V  garantir o cumprimento das metas definidas de acordo com os objetivos propostos.  

Art. 6º. À Diretoria Administrativa Hospitalar compete:  

I  administrar e gerenciar as atividades instrumentais da Rede de Laboratórios; 
II  auxiliar a Diretoria Geral no exercício das atividades previstas no inciso anterior; 
III 

 

coordenar, controlar e supervisionar o planejamento e as diretrizes emanadas da 
Diretoria Geral; 

IV  emitir pareceres em processos que lhe forem atribuídos; 
V 

 

desenvolver as atividades inerentes à execução orçamentária e Financeira sob a 
responsabilidade do LACEM; 

VI - administrar as atividades financeiras oriundas de adiantamento, para efetuar 
compras e serviços de pronto pagamento e as prestações de conta dos recursos recebidos, de acordo com a 
legislação em vigor; 

VII  coordenar as atividades administrativas relacionadas a recursos humanos, matérias 
e patrimoniais da Unidade; 

VIII 

 

desenvolver outras atividades compatíveis com sua área de competência, 
determinadas pela Diretoria Geral.  

Art. 7º. À Diretoria Administrativa da Rede de Laboratórios compete:  

I 

 

promoção de segurança no trabalho, para os servidores lotados nos laboratórios 
municipais; 

II 

 

registrar e controlar periodicamente o número e a natureza dos exames realizados 
pelos laboratórios da rede municipal de saúde, para elaboração de relatórios de atividades e para 
faturamento junto ao Sistema Único de Saúde; 

III  organizar e manter, pelo tempo necessário, arquivo contendo a cópia dos resultados 
dos exames realizados pelos laboratórios clínicos da rede municipal de saúde; 

IV 

 

emitir solicitações para aquisição do material necessário ao funcionamento dos 
laboratórios da rede municipal de saúde, para sua reposição; 

V 

 

coordenar tecnicamente as atividades de análises clínicas e de saúde pública 
realizadas pelos laboratórios da rede municipal de saúde; 

VI 

 

orientar, normatizar e padronizar dos procedimentos realizados nos laboratórios da 
rede municipal de saúde; 

VIII 

 

monitorar a execução dos procedimentos de higiene dentro dos laboratórios da 
rede municipal; 

IX 

 

controlar o consumo e a gestão estratégia do estoque de material necessário ao 
funcionamento dos laboratórios da rede municipal de saúde.  

Art. 8º. À Coordenação de Informática compete:  

I 

 

organizar, informatizar, integrar e manter as bases de dados necessárias ao 
cumprimento das responsabilidades e competências do Laboratório Central do Município, observadas as 
orientações da Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia  SEMIT; 

II 

 

implantar, implementar e supervisionar a política de informática adotada pela Rede 
de Laboratório, sob a coordenação da Diretoria Geral do LACEM e a Superintendência de Informação em 
Saúde da SEMUS, fornecendo ao órgão superior de informática de dados que possibilitem realizar 
diagnóstico para a elaboração e revisão periódica do Plano de Informatização da Prefeitura Municipal de 
São Luís;  
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III 

 
estudar e propor soluções tecnológicas, em termos de hardwares e softwares, 

compatíveis com as necessidades e demandas do Órgão; 
IV - planejar e desenvolver ações de apoio técnico à informatização de setores e 

atividades do Laboratório Central; 
V  gerir os sistemas corporativos correspondentes às políticas a cargo do LACEM.  

Art. 9º. À Coordenação de Vigilância Ambiental e Epidemiológica Laboratorial 
compete:  

I  assessorar a Diretoria Técnica do Laboratório Central, emitindo pareceres e informes 
técnicos das matérias relacionadas ao seu campo de atuação; 

II 

 

elaborar, executar e supervisionar os serviços relacionados a vigilância ambiental e 
epidemiológica laboratorial, agindo sempre em consonância com os objetivos e metas fixadas pela 
Diretoria Geral deste LACEM; 

III 

 

zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos usados no Núcleo de 
Vigilância Ambiental e Epidemiológica laboratorial em comodato ou da SEMUS; 

IV 

 

cumprir normas e procedimentos operacionais estabelecidos pela legislação em 
vigor e instrumentos normativos determinados pela Superintendência de Vigilância Epidemiológica e 
Sanitária sob a coordenação da Diretoria Técnica do LACEM. 

V 

 

manter conhecimento atualizado das características da estrutura epidemiológica das 
enfermidades e dos fatores que a condicionam; 

VI 

 

propor e reformular normas relativas às doenças submetidas à vigilância 
Epidemiológica em consonância com a Superintendência de Vigilância Sanitária e Epidemiológica da 
SEMUS; 

VII  supervisionar as ações de Vigilância Epidemiológica Laboratorial; 
VIII 

 

Acompanhar os Programas Epidemiológicos, que dizem respeito ao seu setor, 
emitindo Relatórios da Coordenação de Vigilância Ambiental e Epidemiológica Laboratorial, para a 
Diretoria Geral do LACEM e Superintendência de Vigilância Sanitária e Epidemiológica da SEMUS.  

Art. 10  À Coordenação de Material e Patrimônio compete:  

I 

 

coordenar, controlar e analisar as ações de material e patrimônio compra e registro, 
almoxarifado, manutenção de equipamentos, sob a coordenação da Diretoria Administrativa do 
Laboratório Central; 

II  manter o controle dos bens patrimoniais móveis de toda a Rede de Laboratórios; 
III  desenvolver outras atividades compatíveis com sua área de competência; 
IV  instruir processos para dar início às compras a ser realizadas; 
V 

 

efetuar compras de materiais e equipamentos de acordo com o que lhe faculta a Lei 
de Licitação.  

Art. 11  À Coordenação Administrativa Financeira compete:  

I 

 

coordenar, controlar e avaliar as atividades orçamentárias, financeiras, contábeis, 
prestação de contas, convênios, acordos e contratos do Laboratório Central, sob a coordenação da 
Diretoria Administrativa do Laboratório Central. 

II 

 

desenvolver outras atividades inerentes à sua área de competência e determinadas 
pela Diretoria Administrativa, a qual atuará sob orientação da Superintendência Orçamentária, Financeira 
e Contábil da SEMUS. 

III 

 

montar e coordenar o trâmite dos processos administrativos e de execução 
orçamentária e financeira do Laboratório Central, e manter o sistema e controle da caixa diária.  

Art. 12. À Coordenação de Recursos Humanos compete:  

I 

 

implantar, coordenar e controlar as políticas de Recursos Humanos Emanadas da 
Secretaria Municipal de Administração, sob a coordenação da Diretoria Administrativa do LACEM; 
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II 

 
planejar, programar, acompanhar, e avaliar as atividades de Recursos Humanos em 

andamento no LACEM; 
III 

 
promover e indicar cursos para capacitação dos servidores que atuam na Rede de 

Laboratórios; 
IV  executar outras atividades inerentes á sua área de competência.   

TÍTULO V 
DO REGIMENTO INTERNO   

Art. 13. O Regimento Interno do Laboratório Central do Município será aprovado por 
decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta 
Lei.  

Parágrafo único  O Regimento Interno estabelecerá:  

I 

 

as atribuições gerais e específicas dos diferentes setores e unidades administrativas 
do Laboratório Central  LACEM; 

II 

 

as atribuições específicas e comuns dos servidores investidos nas funções de 
direção e chefia; 

III 

 

as normas de trabalho de natureza comum a todos os servidores, que na devem 
constituir normas em separado; 

IV  outras disposições julgadas necessárias.   

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS   

Art. 14. Os Cargos em Comissão do Laboratório Central do Município 

 

LACEM, são 
os constantes do Anexo Único, que integra a presente Lei.  

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 E JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDENPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito            

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 125 DE 02/07/2008 
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ANEXO ÚNICO 

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO DE LABORATÓRIO CENTRAL DO  
MUNICÍPIO  LACEM  

ORDEM NOMENCLATURA SÍMBOLO QUANT. 
01 DIRETOR GERAL  DAS- 2 1 
02 DIRETORIA TÉCNICA DA ÁREA DE SAÚDE DAS-3 1 
03 DIRETORIA ADMINISTRATIVA HOSPITALAR DAS  3 1 

04 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA REDE DE 
LABORATÓRIO  

DAS  3 
1 

05 COORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DAS - 5 1 

06 
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA 

DAS  5 
1 

07 COORDENADOR DE INFORMÁTICA DAS  5 1 
08 COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E 

EPIDEMIOLÓGICA LABORATORIAL 
DAS  5 1 

09 COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DAS  5 1 
10 ASSISTENTE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DAÍ  I 6 
11 ASSISTENTE DE NÍVEL MÉDIO  DAÍ  11 1 

 

TOTAL  16 
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LEI Nº. 4.975                 DE 24 DE JUNHO DE 2008   

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO 
CENTRAL DO MUNICÍPIO 

 

LACEM, DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

SEMUS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:   

TÍTULO I 
DAS FINALIDADES   

Art. 1º. O Laboratório Central do Município 

 

LACEM, instituído pelo Art. 3º da Lei nº 
4.122 de 23 de dezembro de 2002, passa a ser uma unidade com autonomia financeira e orçamentária da 
estrutura da Secretaria Municipal de Saúde 

 

SEMUS, que tem por responsabilidade a direção da 
execução dos serviços de análises clínicas e de saúde pública dentro dos diversos níveis de complexidade, 
prestados pelas unidades laboratoriais da rede municipal de saúde e por finalidade:  

I  definir, organizar e coordenar a rede municipal de laboratórios; 
II  supervisionar e assessorar a rede de laboratórios; 
III 

 

acompanhar e avaliar os procedimentos laboratoriais realizados pelas unidades 
públicas e privadas componentes de rede municipal de laboratórios que realizam exames relacionados à 
saúde pública; 

IV 

 

prover a realização de exames laboratoriais voltados ao diagnóstico de doenças de 
notificação compulsória, em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde; 

V 

 

habilitar, observada a legislação específica a ser definida pelos gestores nacionais 
das redes, os laboratórios que serão integrados à rede municipal; 

VI  promover a capacitação de recursos humanos da rede de laboratórios; 
VII 

 

monitorar a qualidade da água para consumo humano, incluindo ações de coleta e 
provimento dos exames físico, químico, e bacteriológico de amostras, em conformidade com a 
normalização federal.   

TÍTULO II 
DOS NÍVEIS ESTRUTURAIS   

Art. 2º. Para cumprir as finalidades que lhe competem, o Laboratório Central  LACEM 
será composto dos seguintes níveis:  

I  Nível de Administração Superior: 
a)   Diretor Geral  

II  Nível de Atuação Programática: 
a)    Diretorias 
b) Coordenações   
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TITULO III 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL   

Art. 3º. Para cumprir as finalidades que lhe competem, o Laboratório Central -LACEM 
contará com a seguinte estrutura:  

a)     Diretor Geral; 
b)    Diretoria Técnica da Área de Saúde; 
c) Diretoria Administrativa Hospitalar; 
d) Diretoria Administrativa da Rede de Laboratórios; 
e) Coordenação de Informática; 
f) Coordenação de Vigilância Ambiental e Epidemiológica Laboratorial; 
g) Coordenação de Material e Patrimônio; 
h) Coordenação Administrativa Financeira; 
i) Coordenação de Recursos Humanos.   

TITULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS   

Art. 4º. O Diretor Geral do Laboratório Central do Município 

 

LACEM, para cumprir 
as finalidades previstas no Art. 1º. desta Lei, tem as seguintes competências:  

I 

 

dar execução aos objetivos do Laboratório Central do Município consoante a 
legislação em vigor; 

II 

 

assessorar a Secretaria Municipal de Saúde em assunto de competência do 
Laboratório Central e da Rede de Laboratórios; 

III 

 

definir e gerir a política de saúde do Laboratório Central e da Rede de 
Laboratórios; 

IV  despachar diretamente com a Secretaria Municipal de Saúde; 
V 

 

orientar e dirigir os serviços afetos ao Laboratório Central e da Rede de 
Laboratórios; 

VI 

 

aprovar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, planos e programas a 
serem executados, bem como proposta orçamentária anual e as alterações e ajustamentos que se fizerem 
necessários; 

VII 

 

Fazer indicação para nomeação ou exoneração de cargos em comissão na Rede de 
Laboratório. 

VIII  ordenar empenos e pagamentos das despesas da Rede de Laboratórios; 
IX 

 

autorizar a instauração e homologação de processos de licitação, de acordo com 
legislação aplicável à matéria; 

X 

 

delegar atribuições por ato expresso aos seus subordinados, dentro das limitações 
da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município; 

XI 

 

designar membros para formação da Comissão de Licitação e para as Comissões 
Especiais que se fizerem necessárias; 

XII 

 

analisar, aprovar, convênios, acordos, contratos e outros instrumentos de interesse 
do Laboratório, encaminhando para as Secretarias Municipais responsáveis pelas assinaturas dos mesmos; 

XIII  desenvolver outras atividades compatíveis com sua área de competência.  

Art. 5º. À Diretoria Técnica da Área de Saúde compete:  

I 

 

dirigir, supervisionar e controlar todos os procedimentos laboratoriais praticados na 
rede de laboratórios, cumprindo-lhe respeitar e fazer respeitar as normas referentes ao exercício 
profissional; 
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II 

 
participar da formulação da política de Saúde do Município, em sua respectiva área 

de atuação; 
III 

 
articular com os chefes e coordenadores, visando agilizar as atividades sob seu 

comando; 
IV 

 

promover a elaboração, execução e avaliação dos planos, programas e projetos da 
rede de laboratórios; 

V  garantir o cumprimento das metas definidas de acordo com os objetivos propostos.  

Art. 6º. À Diretoria Administrativa Hospitalar compete:  

I  administrar e gerenciar as atividades instrumentais da Rede de Laboratórios; 
II  auxiliar a Diretoria Geral no exercício das atividades previstas no inciso anterior; 
III 

 

coordenar, controlar e supervisionar o planejamento e as diretrizes emanadas da 
Diretoria Geral; 

IV  emitir pareceres em processos que lhe forem atribuídos; 
V 

 

desenvolver as atividades inerentes à execução orçamentária e Financeira sob a 
responsabilidade do LACEM; 

VI - administrar as atividades financeiras oriundas de adiantamento, para efetuar 
compras e serviços de pronto pagamento e as prestações de conta dos recursos recebidos, de acordo com a 
legislação em vigor; 

VII  coordenar as atividades administrativas relacionadas a recursos humanos, matérias 
e patrimoniais da Unidade; 

VIII 

 

desenvolver outras atividades compatíveis com sua área de competência, 
determinadas pela Diretoria Geral.  

Art. 7º À Diretoria Administrativa da Rede de Laboratórios compete:  

I 

 

promoção de segurança no trabalho, para os servidores lotados nos laboratórios 
municipais; 

II 

 

registrar e controlar periodicamente o número e a natureza dos exames realizados 
pelos laboratórios da rede municipal de saúde, para elaboração de relatórios de atividade e para 
faturamento junto ao Sistema Único de Saúde; 

III  organizar e manter, pelo tempo necessário, arquivo contendo a cópia dos resultados 
dos exames realizados pelos laboratórios clínicos da rede municipal de saúde; 

IV 

 

emitir solicitações para aquisição do material necessário ao funcionamento dos 
laboratórios da rede municipal de saúde, para sua reposição; 

V 

 

coordenar tecnicamente as atividades de análises clínicas e de saúde pública 
realizadas pelos laboratórios da rede municipal de saúde; 

VI 

 

orientar, normatizar e padronizar dos procedimentos realizados nos laboratórios da 
rede municipal de saúde; 

VIII 

 

monitorar a execução dos procedimentos de higiene dentro dos laboratórios da 
rede municipal; 

IX 

 

controlar o consumo e a gestão estratégia do estoque de material necessário ao 
funcionamento dos laboratórios da rede municipal de saúde.  

Art. 8º. À Coordenação de Informática compete:  

I 

 

organizar, informatizar, integrar e manter as bases de dados necessárias ao 
cumprimento das responsabilidades e competências do Laboratório Central do Município, observadas as 
orientações da Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia  SEMIT; 

II 

 

implantar, implementar e supervisionar a política de informática adotada pela Rede 
de Laboratório, sob a coordenação da Diretoria Geral do LACEM e a Superintendência de Informação em 
Saúde da SEMUS, fornecendo ao órgão superior de informática de dados que possibilitem realizar 
diagnóstico para a elaboração e revisão periódica do Plano de Informatização da Prefeitura Municipal de 
São Luís; 
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III 

 
estudar e propor soluções tecnológicas, em termos de hardwares e softwares, 

compatíveis com as necessidades e demandas do Órgão; 
IV - planejar e desenvolver ações de apoio técnico à informatização de setores e 

atividades do Laboratório Central; 
V  gerir os sistema corporativos correspondentes às políticas a cargo do LACEM.  

Art. 9º. À Coordenação de Vigilância Ambiental e Epidemiológica Laboratorial 
compete:  

I  assessorar a Diretoria Técnica do Laboratório Central, emitindo pareceres e informes 
técnicos das matérias relacionadas ao seu campo de atuação; 

II 

 

elaborar, executar e supervisionar os serviços relacionados a vigilância ambiental e 
epidemiológica laboratorial, agindo sempre em consonância com os objetivos e metas fixadas pela 
Diretoria Geral deste LACEM; 

III 

 

zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos usados no Núcleo de 
Vigilância Ambiental e Epidemiológica laboratorial em comodato ou da SEMUS; 

IV 

 

cumprir normas e procedimentos operacionais estabelecidos pela legislação em 
vigor e instrumentos normativos determinados pela Superintendência de Vigilância Epidemiológica e 
Sanitária, sob a coordenação da Diretoria Técnica; 

V 

 

manter conhecimento atualizado das características da estrutura epidemiológica das 
enfermidades e dos fatores que a condicionam; 

VI 

 

propor e reformular normas relativas às doenças submetidas à vigilância 
Epidemiológica em consonância com a Superintendência de Vigilância Sanitária e Epidemiológica da 
SEMUS; 

VII  supervisionar as ações de Vigilância Epidemiológica Laboratorial; 
VIII 

 

Acompanhar os Programas Epidemiológicos, que dizem respeito ao seu setor, 
emitindo Relatórios da Coordenação de Vigilância Ambiental e Epidemiológica Laboratorial, para a 
Diretoria Geral do LACEM e Superintendência de Vigilância Sanitária e Epidemiológica da SEMUS.  

Art. 10  À Coordenação de Material e Patrimônio compete:  

I 

 

coordenar, controlar e analisar as ações de material e patrimônio compra e registro, 
almoxarifado, manutenção de equipamentos, sob a coordenação da Diretoria Administrativa do 
Laboratório Central; 

II  manter o controle dos bens patrimoniais móveis de toda a Rede de Laboratórios; 
III  desenvolver outras atividades compatíveis com sua área de competência; 
IV  instruir processos para dar início às compras a ser realizadas; 
V 

 

efetuar compras de materiais e equipamentos de acordo com o que lhe faculta a Lei 
de Licitação.  

Art. 11  À Coordenação Administrativa Financeira compete:  

I 

 

coordenar, controlar e avaliar as atividades orçamentárias, financeiras, contábeis, 
prestação de contas, convênios, acordos e contratos do Laboratório Central, sob a coordenação da 
Diretoria Administrativa do Laboratório Central. 

II 

 

desenvolver outras atividades inerentes à sua área de competência e determinadas 
pela Diretoria Administrativa, a qual atuará sob orientação da Superintendência Orçamentária, Financeira 
e Contábil da SEMUS. 

III 

 

montar e coordenar o trâmite dos processos administrativos e de execução 
orçamentária e financeira do Laboratório Central, e manter o sistema e controle da caixa diária.  

Art. 12. À Coordenação de Recursos Humanos compete:  

I 

 

implantar, coordenar e controlar as políticas de Recursos Humanos Emanadas da 
Secretaria Municipal de Administração, sob a coordenação da Diretoria Administrativa do LACEM; 
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II 

 
planejar, programar, acompanhar, e avaliar as atividades de Recursos Humanos em 

andamento no LACEM; 
III 

 
promover e indicar cursos para capacitação dos servidores que atuam na Rede de 

Laboratórios; 
IV  executar outras atividades inerentes á sua área de competência.   

TÍTULO V 
DO REGIMENTO INTERNO   

Art. 13. O Regimento Interno do Laboratório Central do Município será aprovado por 
decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta 
Lei.  

Parágrafo único  O Regimento Interno estabelecerá:  

I 

 

as atribuições gerais e específicas dos diferentes setores e unidades administrativas 
do Laboratório Central  LACEM; 

II 

 

as atribuições específicas e comuns dos servidores investidos nas funções de 
direção e chefia; 

III 

 

as normas de trabalho de natureza comum a todos os servidores, que na devem 
constituir normas em separado; 

IV  outras disposições julgadas necessárias.   

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS   

Art. 14. Os Cargos em Comissão do Laboratório Central do Município 

 

LACEM, são 
os constantes do Anexo Único, que integra a presente Lei.  

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 E JUNHO DE 2008, 187º DA 
INDENPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito          

Republicada por incorreção 
Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 140 DE 23/07/2008 
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ANEXO ÚNICO 

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO DE LABORATÓRIO CENTRAL DO MUNICÍPIO 

 
LACEM  

ORDEM NOMENCLATURA  SÍMBOLO QUANT. 

01 
DIRETOR GERAL   DAS -  2 

1 

02 
DIRETORIA TÉCNICA DA ÁREA DE SAÚDE  DAS -  3 

1 

03 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA HOSPITALAR  DAS  3 

1 

04 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA REDE DE 
LABORATÓRIO   

DAS  3 
1 

05 
COORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  DAS - 5 

1 

06 
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA  

DAS  5 
1 

07 COORDENADOR DE INFORMÁTICA  DAS  5 1 

08 COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E 
EPIDEMIOLÓGICA LABORATORIAL  

DAS  5 1 

09 COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  DAS  5 1 

10 ASSISTENTE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR  DAÍ  I 6 

11 ASSISTENTE DE NÍVEL MÉDIO   DAÍ  II 1 

  

TOTAL   16 
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LEI Nº. 4.976         24 DE JUNHO DE 2008   

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE VAGAS DE EMPREGO 
PÚBLICO DE AGENTE DE COMBATE ÁS ENDEMIAS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Ficam criadas 90 (noventa) vagas de emprego público de Agente de Combate às 
Endemias no Quadro Suplementar da Secretaria Municipal de Saúde.  

Art. 2º. As despesas decorrentes da criação dos empregos públicos de que trata o artigo 
anterior, correrão à conta das dotações orçamentárias provenientes da Fonte 110 

 

SUS e da Fonte 117 

 

Tesouro Municipal.  

Art. 3º. Aplicam-se a esta Lei, as demais disposições previstas na Lei Federal nº 11.350, 
de 05 de outubro de 2006, e na Lei Municipal nº 4.725, de 28 de dezembro de 2006.  

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.  

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187º 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 125 DE 02/07/2008  
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LEI Nº. 4.977         24 DE JUNHO DE 2008   

INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
DE SÃO LUÍS A DATA DE 27 DE JANEIRO COMO O DIA  
DO GUARDADOR E LAVADOR AUTÔNOMO DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica instituído o dia 27 de janeiro como o Dia  do Guardador e Lavador 
Autônomo de Veículos Automotores.  

Art. 2º.  O dia do Guardador e Lavador Autônomo de Veículos Automotores fica 
inserido no Calendário Oficial do Município.  

Art. 3º. Aplicam-se a esta Lei, as demais disposições previstas na Lei Federal nº 11.350, 
de 05 de outubro de 2006, e na Lei Municipal nº 4.725, de 28 de dezembro de 2006.  

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187º 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito               

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 127 DE 04/07/2008  
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LEI Nº. 4.978               DE 24 DE JUNHO DE 2008    

DÁ NOVA REDAÇÃO A LEI N° 4.101 DE 30 DE 
OUTUBRO DE 2002, QUE DENOMINA RUA APÓSTOLO 
SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão. 
Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º Denomina Rua Apóstolo São Mateus, a rua situada no loteamento Boa Vista, 
Renascença II, que na planta do loteamento está assinalada como Rua Netuno, fica delimitado seu início 
na Rua Irmã Tecla Merlo e término na Avenida Jornalista Miécio Jorge.  

Art. 2º.Dentro do prazo de trinta dias a contar da publicação dessa Lei, o Poder 
Executivo deverá afixar pela indicativa com o nome Rua Apóstolo São Mateus , assim como 
encaminhar aos Correios, a CEMAR, a CAEMA, TELEMAR, cópia da presente Lei, para as medidas 
cabíveis. 

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.  

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187° 
DA INDEPENDÊNCIA E 120° DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                       

Este texto não substitui o DOM Nº 127 de 04/07/2008 
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LEI Nº. 4.979               DE 24 DE JUNHO DE 2008   

DÁ NOVA REDAÇÃO A LEI Nº.4.082 DE 21 DE AGOSTO 
DE 2002, QUE DENOMINA RUA PROFESSOR RONALD 
CARVALHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art.1º. Denomina Rua Professor Ronald Carvalho, a rua no loteamento Boa Vista, 
Renascença II, que na planta do loteamento está assinalada como Rua Minerva, fica delimitado seu início 
na Rua Apóstolo São Mateus e término na Avenida Jornalista Miécio Jorge.   

Art. 2º. Dentro do prazo de trinta dias a contar da publicação dessa Lei, Poder 
Executivo deverá afixar placa indicativa com o nome Rua Professor Ronald Carvalho , assim como 
encaminhar aos Correios, a CEMAR, a CAEMA e a TELEMAR, cópia da presente Lei, para as medidas 
cabíveis.  

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187° 
DA INDEPENDÊNCIA E 120° DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                      

Este texto não substitui o DOM Nº 127 de 04/07/2008 
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LEI Nº. 4.980                 DE 24 DE JUNHO DE 2008   

DÁ NOVA REDAÇÃO A LEI Nº 4.085 DE 21 DE AGOSTO 
DE 2002, QUE DENOMINA RUA SANTA IRMÃ PAOLINA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art.1°. Denomina Rua Irmã Paolina situada no loteamento Boa Vista, Renascença II, 
que na planta do loteamento está assinalada como Rua Olimpo, fica delimitado seu início na Rua Irmã 
Tecla Merlo e término na Avenida Jornalista Miécio Jorge.   

Art. 2°. Dentro do prazo de trinta dias a contar da publicação dessa Lei, o Poder 
Executivo deverá afixar placa indicativa com o nome de Rua Santa Irmã Paolina , assim como 
encaminhar aos Correios, a CEMAR e a TELEMAR, cópia da presente Lei, para as medidas cabíveis.   

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.  

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187° 
DA INDEPENDÊNCIA E 120° DA REPÚBLICA.  

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                  

Este texto não substitui o DOM Nº 127 de 04/07/2008 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
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LEI Nº 4.981              DE 24 DE JUNHO DE 2008   

DÁ NOVA REDAÇÃO A LEI Nº 4.096 DE 30 DE 
OUTUBRO DE 2002, QUE DENOMINA RUA 
MARCELINO CHAMPAGNAT E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º Denomina Rua Marcelino Champagnat situada no loteamento Boa Vista, 
Renascença II, que na planta do loteamento está assinalada como Rua Júpiter, fica delimitado seu início 
na Avenida dos Holandeses e término na Avenida Jornalista Miécio Jorge.  

Art. 2º. Dentro do prazo de trinta dias a contar da publicação dessa Lei, o Poder 
Executivo deverá afixar pala indicativa com o nome Rua Marcelino Champagnat , assim como 
encaminhar aos Correios, a CEMAR, a CAEMA e a TELEMAR, cópia da presente Lei, para as medidas 
cabíveis.  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.  

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                    

Este texto não substitui o DOM Nº127 de 04/07/2008 
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LEI Nº. 4.982                DE 24 DE JUNHO DE 2008   

DÁ NOVA REDAÇÃO A LEI Nº 4.099 DE 30 DE 
OUTUBRO DE 2002, QUE DENOMINA RUA APÓSTOLO 
SÃO PAULO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º Denomina Rua Apóstolo São Paulo, situada no loteamento Boa Vista, 
Renascença II, que na planta do loteamento está assinalada como Rua Asteca, fica delimitado seu início 
na Apóstolo São Mateus (na planta rua Netuno) e término na Avenida Jornalista Miécio Jorge.  

Art. 2º. Dentro do prazo de trinta dias a contar da publicação dessa Lei, o Poder 
Executivo deverá afixar pala indicativa com o nome Rua Apóstolo São Paulo , assim como encaminhar 
aos Correios, a CEMAR, a CAEMA e a TELEMAR, cópia da presente Lei, para as medidas cabíveis.  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.  

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                     

Este texto não substitui o DOM Nº127 de 04/07/2008  
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
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LEI Nº 4.983                            DE 24 DE JUNHO DE 2008   

DÁ NOVA REDAÇÃO A LEI Nº 4.100 DE 30 DE OUTUBRO 
DE 2002, QUE DENOMINA RUA PROFESSORA LAURA 
ROSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Denomina Rua Professora Laura Rosa, a primeira rua paralela à Avenida dos 
Holandeses do loteamento Boa Vista, Renascença II, que na planta do loteamento está assinalada como 
Rua Vênus, fica delimitada em seu início na Rua Marcelino Champagnat (na planta Rua Júpiter) e 
término na Avenida Jornalista Miécio Jorge.  

Art. 2º. Dentro do prazo de trinta dias a contar da publicação dessa Lei, o Poder 
Executivo deverá afixar placa indicativa com o nome Rua Professora Laura Rosa , assim como 
encaminhar aos Correios, a CEMAR, a CAEMA e a TELEMAR, cópia da presente Lei, para as medidas 
cabíveis. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.  

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                 

Este texto não substitui o DOM Nº127 de 04/07/2008  
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
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LEI Nº 4.984                               DE 24 DE JUNHO DE 2008 
0  

DÁ NOVA REDAÇÃO A LEI Nº 4.032 DE 15 DE JANEIRO DE 
2002, QUE DENOMINA RUA DR. MIÉCIO DE MIRANDA 
JORGE FILHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Denomina Rua Dr. Miécio de Miranda Jorge Filho, situada no loteamento Boa 
Vista, no Jaracaty, sendo paralela a Avenida Colares Moreira, situada entre a Rua Jornalista Assis 
Chateaubrian e Rua Professora Luzenir Mata Roma.  

Art. 2º. Dentro do prazo de trinta dias a contar da publicação dessa Lei, o Poder 
Executivo deverá afixar placa indicativa com o nome Rua Dr. Miécio de Miranda Jorge Filho , assim 
como encaminhar aos Correios, a CEMAR, a CAEMA e a TELEMAR, cópia da presente Lei, para as 
medidas cabíveis.  

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4. Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                     

Este texto não substitui o DOM Nº127 de 04/07/2008  
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LEI Nº 4.985                              DE 24 DE JUNHO DE 2008   

INSTITUI O DIA MUNICIPAL DO ESCRITOR 
MARANHENSE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica instituído o dia 10 de agosto como o Dia Municipal do Escritor 
Maranhense, no Município de São Luís.  

Art. 2º. O Executivo e o Legislativo Municipal, em articulação com a Academia 
Maranhense de Letras, e com União e Associação dos Escritores Maranhenses, promoverão a data aludida 
no art. 1º desta Lei, realizando eventos comemorativos, visando consagrá-la e difundi-la.  

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                        

Este texto não substitui o DOM Nº127 de 04/07/2008 
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LEI Nº. 4.986                DE 24 DE JUNHO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O GRUPO DE 
DANÇA ALIANÇA DE PORTUGAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1°. Fica considerado de Utilidade Pública o Grupo de Dança Aliança de Portugal, 
fundado em 1º de agosto de 2002, com sede na Rua Felicidade, nº 86, Vila Embratel, nesta capital.  

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                            

Este texto não substitui o DOM Nº127 de 04/07/2008  
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LEI Nº 4.987                                 DE 24 DE JUNHO DE 2008   

INSTITUI O ANO DE 2008 COMO O ANO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art.1º. Fica instituído o ano de 2008 como sendo o Ano Municipal dos Direitos 
Humanos e da Cidadania , em alusão ao sexagenário da Declaração Universal dos Direitos do Homem e 
aos vinte anos da Constituição Federal de 1988.  

Art.2º. Caberá aos Órgãos Municipais que cuidam das políticas afetas aos Direitos 
Humanos estabelecer e coordenar, em articulação com os Movimentos Sociais e Entidades da Sociedade 
Civil afins, a programação municipal do Ano Municipal dos Direitos Humanos e da Cidadania .  

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 24 DE JUNHO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                       

Este texto não substitui o DOM Nº127 de 04/07/2008 
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LEI Nº 4.988                                         DE 04 DE JULHO DE 2008  

ACRESCENTA O ARTIGO 11-A E SEU PARÁGRAFO 
ÚNICO À LEI Nº 4.328, DE 01 DE MARÇO DE 2004.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica acrescentada à Lei nº 4.328, de 01 de março de 2004, o artigo 11-A e seu 
parágrafo único, com a seguinte redação:  

Art. 11-A. Aplica-se o benefício da gratuidade previsto nesta Lei, no que couber, aos 
usuários das linhas de transporte público semi-urbano localizadas nas regiões dos bairros: Parque Jair, 
Parque Vitória, Vila Luisão, Vila Alonso Costa e Boa Vista/Turú, em conformidade com disposto no 
Convênio n°. 001/2005-GB/CTP.

  

Parágrafo único. Os beneficiários de gratuidade deverão comprovar residência fixa em 
um dos municípios atendidos pelas linhas de transporte público semi-urbano constantes do caput deste 
artigo, quando de seu cadastramento e credenciamento para os fins previstos nesta Lei.

  

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 04 DE JULHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                    

Este texto não substitui o DOM Nº127 de 04/07/2008  
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº. 4.989                                       DE 04 DE JULHO DE 2008   

DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE 
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

 

ISSQN, 
INCIDENTE, SOBRE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
COLETIVO URBANO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1º. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

 

ISSQN, tem como fator 
gerador a prestação de serviços de transporte urbano por ônibus, pelas empresas devidamente 
regularizadas do serviço público de transporte coletivo nesta Urbe.  

Parágrafo Único 

 

Os serviços realizados pelas empresas concessionárias de serviço 
público de transporte coletivo não serão sujeitos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 
considerando-se ocorrido o fato gerador, para efeitos da isenção prevista nesta Lei, o momento do 
recebimento do serviço pelo destinatário, tomador ou intermediário, por qualquer meio, assim 
considerado, alternativamente, o que ocorrer primeiro:  

I  o recebimento da fatura ou documento equivalente; 
II  o reconhecimento contábil da despesa ou custos.   

DA ISENÇÃO   

Art. 2°. Fica isenta do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

 

ISSQN, a 
prestação de serviços de transporte público coletivo de passageiros, de natureza estritamente municipal, 
assim entendido aqueles prestados mediante concessão ou permissão e fiscalização do poder público 
municipal.  

Art. 3º. Compete à Secretaria Municipal da Fazenda 

 

SEMFAZ, o controle e a 
fiscalização do cumprimento das condições necessárias à concessão do incentivo fiscal de que trata a 
presente Lei.  

Art. 4º. As isenções, salvo disposição em contrário, não dispensam o contribuinte do 
cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária.  

Art. 5º. Os recursos financeiros que compensarão esta isenção, estimada mensalmente 
em R$ 850.000,00 (oitocentos e cinqüenta mil reais), serão retirados da Reserva de Contingência, na 
forma da Lei.  

Art. 6º. Demais disposições para o cumprimento da presente Lei serão regulamentadas 
por Decreto do Executivo Municipal.  

Art. 7º. O prazo de vigência desta Lei será de 12 (doze) meses à partir da data de sua 
publicação.  
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Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 04 DE JULHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                                             

Este texto não substitui o DOM Nº127 de 04/07/2008 
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LEI Nº 4.990                          DE 04 DE JULHO DE 2008   

ALTERA A LEI Nº 4.818, DE 19 DE JULHO DE 2007, QUE 
DISPÕE SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DA GUARDA 
MUNICIPAL DE SÃO LUÍS EM ÓRGÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Os incisos II e IV, do Art. 3º da Lei nº. 4.818 de 19 de julho de 2007, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

Art. 3º. (omissis)  

II  Nível de Assessoramento. 
a) Comunicação Social;

  

IV  Nível de Atuação Programática: 
a) (omissis) 
b) Superintendência de Operações: 
1. Corpo de Guarda; 
2. Corpo de Salva-vidas; 
3. Banda de Música; 
4. Seção de Cães de Guarda. 
c) Superintendência de Administração e Finanças; 
1. Coordenação de Orçamento e Finanças; 
2. Coordenação Administração e Recursos Humanos;

  

Art. 2º Os incisos II a e e , III a , e IV, do Art. 6º da Lei nº 4.818 de 19 de julho de 
2007, passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 6º (omissis)  

II  Do Nível de Assessoramento: 
a) à Comunicação Social compete assistir ao comandante em suas atividades de 

relacionamento social, difundir a imagem da Guarda Municipal e coordenar e 
implementar as atividades necessárias ao estreito relacionamento com o cidadão e 
sociedade, e assessoramento nos Programas da Qualidade;

 

b) (omissis) 
c) (omissis) 
d) (omissis)  

e) à Ouvidoria compete a função de estabelecer a ligação entre o comando da Guarda 
Municipal e a municipalidade, nos assuntos referentes aos resultados das atividades desenvolvidas pela 
Guarda Municipal , analisando, executando e controlando os processos referentes às reclamações, 
sugestões, denuncias e elogios, como forma de melhor compreender os questionamentos dos serviços da 
Guarda Municipal, sendo autônoma dentro de suas competências;

  

 III  Do Nível de Gerência Superior 
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a) ao Subcomandante compete gerenciar as atividades instrumentais e programáticas 

da Guarda Municipal, assistir ao comandante nas atividades de condução interna da Instituição, coordenar 
as atividades administrativas necessárias ao funcionamento similares a Gabinete da Secretaria Municipal 
e desempenhar outras atividades delegadas pelo Comandante, substituindo-o em sues impedimentos 
legais.

  

IV  Do Nível de Atuação Programática: 
a)  (omissis) 
b) à Superintendência de Operações compete planejar , coordenar e executar as 

atividades operacionais de Guarda Municipal, operando de modo sinérgico o Corpo de Guardas, Salva-
vidas e Banda de Música para prover a segurança pública, por meio de segurança em instalações, 
patrulhamento preventivo permanente de praças, parques, jardins e outros prédios municipais, apoio e 
atuação em ações de defesa civil, otimizando o auxílio aos órgãos de segurança pública nas ações 
preventivas de segurança pública, dinamizando medidas de salvamento nas praias, inserindo o aspecto 
cultural na dinâmica de diminuição da violência e auxiliando as instituições municpais no cumprimento 
de suas missões;

 

c) à Superintendência de Administração e Finanças compete planejar, coordenar, 
executar, controlar e avaliar as atividades relativas à execução orçamentária, financeira e contábil, e as 
referentes às políticas de pessoal, gestão patrimonial e transportes no âmbito da Guarda Municipal;

  

Art. 3º. O Anexo único da Lei nº. 4.818 de 19 de julho de 2007, passa a vigora 
conforme disposto no Anexo Único da presente Lei.  

Art. 4º.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 5º.  Revogam-se demais disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 04 DE JULHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                    

Este texto não substitui o DOM Nº127 de 04/07/2008  
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ANEXO ÚNICO 

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS   

ORD. NOMENCLATURA SÍMBOLO QUANT. 
01 COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DAS 1 
02 SUB-COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DAS 1 1 
03 SUPERINTENDENTE DE ÁREA DAS 3 2 
04 SUPERINTENDENTE DE DEFESA CIVIL DAS 3 1 
05 CORREGEDOR DAS 5 1 
06 CHEFE DE ASSESSORIA JURÍDICA DAS 3 1 
07 ANALISTA JURÍDICO  DAS 6 1 
08 CHEFE DE ASSESSORIA TÉCNICA DAS 3 1 
09 ANALISTA TÉCNICO DAS 6 1 
10 OUVIDOR  DAS 5 1 
11 ASSESSOR DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS 4 1 
12 COORDENADOR TÉCNICO DE DEFESA CIVIL DAS 5 1 
13 COORDENADOR DE APOIO COMUNITÁRIO DAS 5 1 
14 COORDENADOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DAS 5 1 
15 COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 

HUMANOS 
DAS 5 1 

16 CHEFE DO CORPO DE SALVA VIDAS DAS 5 1 
17 CHEFE DA BANDA DE MÚSICA DAS 5 1 
18 CHEFE DO CORPO DA GUARDA DAS 5 1 
19 CHEFE DO 1º AO 5º AGRUPAMENTO DA GUARDA 

MUNICIPAL 
DAÍ 1 5 

20 CHEFE DO 1º AO 3º AGRUPAMENTO DA GUARDA 
SALVA-VIDAS 

DAÍ 1 3 

21 ASSISTENTE TÉNICO DE NÍVEL SUPERIOR DAÍ 1 3 
22 ASSISTENTE TÉNICO DE NÍVEL MÉDIO DAÍ 2 6 

TOTAL 37 
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LEI Nº 4.991                                                                                              DE 08 DE JULHO DE 2008-08   

REGULAMENTA O ART. 9º, INCISO XIV E § 3º DOS 
ATOS DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA LEI  
ORGÂNICA DO   MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

 O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:   

CAPÍTULO I 
O CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 

Seção I  

Da Criação, Finalidade e Competência  

Art. 1º. O Conselho Municipal de Juventude 

 

COMJOVEM de que trata o inciso XIV 
do art.9º dos Atos das Disposições Transitórias da Lei Orgânica de São Luís, constitui-se órgão 
consultivo, deliberativo de orientação e normativo, em todos os níveis, da Prefeitura de São Luís para 
ações de interesse da juventude.  

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Juventude 

 

COMJOVEM fica vinculado à 
estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Governo.  

Art. 2º. Para os fins desta Lei, são considerados jovens as pessoas situadas na faixa 
etária compreendida entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos.  

Parágrafo único. As competências do Conselho Municipal de Juventude 

 

COMJOVEM, quanto à faixa etária  de 15 (quinze) aos 18 (dezoito) anos, deverão guardar conformidade 
com as normas previstas na Lei Federal nº. 8.069, de 13 julho de 1990.  

Art.3º. Compete ao Conselho Municipal de Juventude  COMJOVEM:  

I 

 

formular e propor diretrizes da ação governamental voltada à promoção  de políticas 
públicas de juventude; 

II  fomentar estudos e pesquisas acerca da realidade socioeconômica juvenil; 
III 

 

realizar o intercâmbio entre as organizações juvenis  municipais, estaduais, 
nacionais e internacionais, públicas ou privadas, visando a implementação de políticas e programas do 
Conselho; 

IV  promover e participar de cursos, seminários, e simpósios periódicos sobre assuntos 
de interesse da juventude, difundindo conhecimentos e colhendo sugestões para atuação do Conselho; 

V 

 

elaborar, aprovar ou modificar seu Regimento Interno, bem como resolver casos 
omissos a ele relacionados; 

VI -  exercer atividades correlatas; 
VII 

 

propor projetos e medidas aos diferentes órgãos do Governo Municipal 
contribuindo para a concretização das políticas propostas; 

VIII 

 

normatizar as ações e regular a prestação de serviço de natureza pública e 
privada no campo da juventude;   
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IX- regulamentar, suplementarmente, as normas estabelecidas pelo Conselho Estadual e 

Nacional de Juventude; 
X- fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação que assegure os direitos dos jovens; 
XI estudar, analisar, elaborar, discutir, propor, e aprovar planos, programas e projetos 

relativos à juventude no âmbito do Município; 
XII- desenvolver estudos e pesquisas relativas à juventude, objetivando subsidiar o 

planejamento das ações públicas para este segmento no Município.   

Seção II 
Da Composição e Funcionamento do Conselho   

Art. 4º. O Conselho Municipal de Juventude será constituído de 22 (vinte e dois) 
membros titulares e seus respectivos suplentes, nomeados pelo Prefeito de São Luís, para mandato, de 2 
(dois) anos, podendo ser reconduzidos, para um único período subseqüente, sendo 11 (onze) 
representantes do Poder Público e 11 (onze) representantes de organizações sociais civis, com a seguintes 
composição:  

I-Poder Público: 
a)  1 (um) Representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
b)  1 (um) Representante da Secretaria Municipal de Educação; 
c)  1 (um) Representante da Secretaria Municipal de Planejamento; 
d)  1 (um) Representante da Fundação Municipal de Esportes; 
e)  1 (um) Representante da Fundação Municipal da Criança e Assistência Social; 
f)  1 (um) Representante da Fundação Municipal da Cultura; 
g)  2 (dois) Representantes da Secretaria Municipal de Governo, sendo 01 (um) da 

Coordenação da Área de Juventude e 01 (um) da Coordenação da Área da Mulher; 
h)  1 (um) Representante da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes; 
i)  1 (um) Representante da Secretaria Municipal de Turismo; 
j)  1 (um) Representante da Assessoria Especial do Prefeito.  

II- Sociedade Civil: 
a) 11(onze) representantes da Sociedade Civil, que desenvolvem políticas públicas de, 

com e para juventude, escolhidas em Assembléia Geral da Sociedade Civil pelo Fórum Municipal de 
Juventude- FMJ.  

§ 1º. As entidades que indicarem representantes para participar do Conselho Municipal 
de Juventude deverão atender os seguintes requisitos:  

I- estar legalmente constituídas; 
II- comprovar o efetivo funcionamento há pelo menos 1 (um) ano de antecedência 

da data da eleição.  

     § 2º Fica  vedada a escolha de representante de entidade ou movimento, já com assento 
no Conselho, para, num mesmo mandato, representar outro movimento ou entidade.  

Art. 5º. A função de Conselheiro é considerada de interesse público relevante e não será 
remunerada, sendo seu exercício prioritário e justificadas as ausências a quaisquer outros serviços, 
determinadas pelo comparecimento a sessões e participações em eventos do Conselho.  

Art. 6º. O membro do Conselho perderá o mandato nas seguintes hipóteses:  

I- desvinculação do órgão ou entidade que compõem o conselho; 
II- sua desvinculação da entidade que representa; 
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III- 3 (três) faltas consecutivas ou 9 (nove) faltas intercaladas, às reuniões do Conselho, 

sem a devida justificativa: 
IV- demais condutas previstas  no Regimento Interno.  

Art. 7º. O Conselho Municipal de Juventude 

 

COMJOVEM elegerá, entre seus pares, 
pelo quorum da maioria absoluta, um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário-Geral, para 
mandato de 2 (dois) anos.  

§ 1º. Os membros da direção do Conselho Municipal de Juventude- COMJOVEM serão 
eleitos, alternadamente, dentre os representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada  

§ 2º. O presidente do Conselho Municipal de Juventude - COMJOVEM do primeiro 
mandato será eleito dentre os representantes do Poder Público e da  Sociedade Civil Organizada.  

Art. 8º. O funcionamento do Conselho Municipal de Juventude- COMJOVEM, bem 
como as competências de seus membros, obedecerão às normas estabelecidas no Regimento Interno.  

Parágrafo único. O Regimento Interno deverá ser elaborado e aprovado no prazo de 60 
(sessenta) dias após a instalação do Conselho.  

Art. 9º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de créditos consignados no 
orçamento vigente do Município.  

Art. 10. O disposto no § 1º, incisos I e II do art. 4º desta Lei, não será utilizado como 
referência na escolha das entidades durante o primeiro mandato do Conselho Municipal de Juventude- 
COMJOVEM.  

Parágrafo único. As entidades que forem reconduzidas para o segundo mandato do 
Conselho deverão estar regularizadas de acordo com o disposto nesta Lei, para posse dos novos 
conselheiros.   

CAPÍTULO II 
DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE  

       Seção I 
   Da Criação e Natureza  do Fundo,   

Art. 11. O Fundo Municipal da Juventude, criado pelo § 3º do art. 9º dos Atos das 
Disposições Transitórias da Lei Orgânica Municipal, constitui-se agente captador e aplicador de recursos 
a serem utilizados segundo as deliberações do COMJOVEM ao qual é órgão vinculado.  

Parágrafo único: O Fundo tem por objeto facilitar a capacitação, o repasse e a aplicação 
de recursos destinados ao desenvolvimento das ações voltadas à juventude.  

Art. 12. O Fundo Municipal da Juventude será constituído:  

I- pela dotação consignada anualmente no orçamento do Município: 
II- pelos recursos provenientes de órgãos congêneres do Estado e da União; 
III- pelas doações, auxílios, contribuições e legados que lhes venham a ser destinados; 
IV- por outros recursos que lhes forem destinados.   
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Seção II 

       Da Competência do Fundo   

Art.13. Compete ao Fundo Municipal da Juventude:  

I-  contabilizar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele transferidos 
em beneficio da juventude pelo Estado, pela União e particulares, através de convênios ou doações; 

II- manter o controle escritural das aplicações financeiras dos recursos do Fundo; 
III- liberar recursos a serem aplicados em benefícios da Juventude, nos termos das 

resoluções aprovadas pelo COMJOVEM; 
IV- administrar os recursos específicos para os programas de atendimento da 

Juventude.     

Parágrafo único: O Fundo Municipal da Juventude será administrado em 
conformidade com as resoluções expedidas pelo COMJOVEM.  

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 15. Revogam-se disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 08 DE JULHO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                        

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 138 DE 21/07/2008   
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LEI Nº 4. 992                                                                                                     DE 08 DE JULHO DE 2008    

INSTITUI O DIA MUNICIPAL DO ARTISTA PLÁSTICO , 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica instituído o dia 01 de setembro como o Dia Municipal do Artista 
Plástico , no Município de São Luís.  

Art. 2º. O Executivo e o Legislativo Municipal, em articulação com a associação dos 
Artistas Plásticos do Maranhão, promoverão a data aludida no artigo primeiro desta Lei, realizando 
eventos comemorativos, visando consagra-la e difundi-la.  

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.    

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUIS, 08 DE JULHO DE 2008, 187º DA 
INDEPEDENCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                        

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 138 DE 21/07/2008  
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LEI Nº 4. 993                                                                                                   DE 08 DE JULHO DE 2008   

INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DA CIÊNCIA E DA  
TECNOLOGIA , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica instituída a 3ª semana do mês de outubro como a Semana Municipal da 
Ciência e Tecnológica .  

Art. 2º. O Poder Público promoverá a divulgação e a comemoração da Semana 
Municipal da Ciência e da Tecnologia, mediante a realização de atividades e programas em seus 
diferentes órgãos da administração pública municipal, com envolvimento da sociedade civil, objetivando 
assinalar a importância do acesso às modernas tecnologias de pesquisas cientificas, como direito de 
cidadania.  

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 08 DE JULHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                   

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 138 DE 21/07/2008  
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LEI Nº 4. 994                                                                                             DE 08 DE JULHO DE 2008   

INSTITUI O DIA MUNICIPAL DO PESQUISADOR  
CIENTIFÍCO , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica instituído o dia 26 de outubro como o Dia Municipal do Pesquisador 
Cientifico .  

Art. 2º. O Poder Público promoverá a divulgação e a comemoração do dia Municipal do 
Pesquisador Científico, mediante a realização de atividades e programas em sues diferentes órgãos da 
administração pública municipal, com envolvimento da sociedade civil, objetivando assinalar a 
importância do acesso às modernas tecnologias de pesquisas científicas, como direito de cidadania.  

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 08 DE JULHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                   

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 138 DE 21/07/2008  
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LEI Nº 4.995                  DE 17 DE JULHO DE 2008    

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL - IDHPA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono s seguinte Lei:  

Art.1º. Fica considerada de Utilidade Pública o Instituto de Desenvolvimento Humano e 
de Proteção Ambiental 

 

IDHPA, pessoa jurídica de direito privado, Associação sem fins lucrativos, de 
natureza científica e cultural, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão, localizado 
à Rua do Alecrim, 415, Edifício Palácio dos Esportes, 2º andar, sala 208, Centro.    

Art. 2º. O referido Instituto tem por finalidade promover o desenvolvimento humano, a 
integração social e a melhoria da qualidade de vida dos contingentes mais fragilizados da população 
brasileira, para que participem como promotores e beneficiários do desenvolvimento econômico e social 
sustentável, e propugnar pela preservação do meio ambiente, tendo em vista a construção e o 
aprimoramento da sociedade democrática, progressista, justa, ética e solidária, no Brasil.   

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 17 DE JULHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º  DA REPÚBLICA.    

TADEU PALÁCIO 
Prefeito             

Este texto não altera o do DOM Nº 154 de 12/08/2008  
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LEI Nº 4. 996                                                                                                      DE 17 DE JULHO DE 2008    

DISPÕE SOBRE SANEAMENTO E GESTÃO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:   

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS, INSTRUMENTOS, PRINCÍPIOS E DIRETRIZES   

Art, 1º. O Saneamento e a Gestão de Resíduos Sólidos, com a finalidade de disciplinar a 
prestação e a concessão de serviços inerentes à gestão dos resíduos sólidos urbanos, rurais e industriais do 
Município de São Luís, serão operacionalizados conforme disposto na presente Lei:  

Art. 2º. Todos os editais e contratos relativos à prestação e à concessão de serviços 
inerentes à gestão dos resíduos sólidos urbanos, rurais e industriais do Município de São Luís deverão, 
obrigatoriamente, atender aos objetivos e metas estabelecidos nesta Lei.  

Art. 3º. Para os fins desta Lei, aplica-se os conceitos conforme disposto no Anexo I, que 
é a parte integrante desta Lei.  

Art. 4º.  São objetivos do Saneamento e Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, rurais e 
Industriais do Município de São Luís:  

I 

 

proteger a saúde pública e a qualidade do meio ambiente; 
II  preservar e assegurar a utilização sustentável dos recursos naturais; 
III  reduzir a geração de resíduos sólidos e incentivar o consumo sustentável; 
IV 

 

minimizar os impactos ambientais e sociais causados pela disposição inadequada 
de resíduos sólidos, valorizando a dignidade humana e erradicando o trabalho infanto-juvenil; 

V  incentivar a coleta seletiva, a reutilização e a reciclagem; e  
IV 

 

garantir a adequada disposição final mediante utilização de técnicas 
ambientalmente sustentáveis e propiciadoras do aproveitamento da energia gerada pelos mesmos e da 
alienação de créditos de carbonos, em consonância com o Protocolo de Kyoto e seus sucedâneos.  

Art. 5º. Observados os princípios gerias do desenvolvimento sustentável e os da 
redução, da reutilização, da reciclagem, do tratamento e da destinação final ambientalmente adequado, 
constituem diretrizes gerais, para a implementação do Saneamento e Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 
e Industriais:  

I 

 

a articulação institucional entre as diferentes esferas do Poder Público, visando a 
cooperação técnica e financeira, especialmente nas áreas de meio ambiente, saneamento básico, saúde 
pública e educação; 

II 

 

o incentivo ao desenvolvimento de programas de capacitação técnicas contínua de 
gestores e operadores; 

III 

 

a promoção de campanhas informativas e educativas sobre a produção e manuseio 
de resíduos sólidos e sobre os impactos negativos que os resíduos sólidos causam ao meio ambiente, à 
saúde e à economia; 
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IV 

 
a preferência, nas compras governamentais, de produtos compatíveis com os 

princípios e fundamentos desta Lei. 
V 

 
a adoção de um processo contínuo de desenvolvimento, aperfeiçoamento e revisão 

da legislação ambiental aplicada aos resíduos sólidos; 
VI  a universalização da prestação de serviços  públicos de manejo de resíduos sólidos, 

com adoção- de mecanismos gerenciais e tarifários que assegurem a recuperação dos custos dos serviços 
prestados, garantindo, desta forma, sua sustentabilidade operacional e financeira, após cinco audiências  
públicas e aprovação da Câmara Municipal; 

VII 

 

o incentivo às parcerias do governo com organizações que permitam otimizar a 
gestão integrada de resíduos sólidos; 

VIII - o aprimoramento das técnicas e tecnologias aplicáveis ao fluxo de resíduos 
sólidos como forma de minimizar impactos ambientais; 

IX 

 

a responsabilidade social e o respeito aos valores éticos, à sociedade, ao ser 
humano e ao meio ambiente; 

X  a inclusão social dos catadores de materiais recicláveis; 
XI 

 

a obrigação da ação reparadora mediante a identificação e recuperação de áreas 
degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos e de rejeitos; 

XII  o incentivo à comercialização e consumo de materiais recicláveis ou reciclados; 
XIII 

 

a aplicação da logística reserva, por cadeia produtiva, priorizada em função do 
porte da geração e da natureza do impacto à saúde pública e ao meio ambiente; 

XIV 

 

a garantia de acesso da população à informação, à participação e ao controle 
social nas questões relativas à gestão integrada de resíduos sólidos; 

XV 

 

a responsabilidade compartilhada do Poder Público e da sociedade, na forma do 
art. 225 da Constituição Federal; 

XVI 

 

a participação da sociedade no planejamento, formulação e implementação das 
políticas públicas, na regulação, fiscalização, avaliação e prestação de serviços por meio das instâncias de 
controle social; 

XVII 

 

a regularidade, a continuidade, a funcionalidade e a universalidade dos serviços 
públicos de manejo de resíduos  sólidos; 

XVIII  a responsabilidade objetiva pela reparação do dano ambiental; 
XIX 

 

o incentivo ao uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais 
recicláveis e reciclados, bem como o desenvolvimento de novos produtos e processos, com vistas a 
estimular a utilização das tecnologias ambientalmente saudáveis; e  

XX 

 

a integração dos catadores de materiais recicláveis nas ações que envolvam o 
fluxo de resíduos sólidos.   

CAPITULO II 
DAS RESPONSABILIDADES   

ART. 6º. A responsabilidade pelos resíduos sólidos, volumosos, de construção civil e 
industrial, desde sua geração até a destinação final, cabe aos respectivos geradores e importa, conforme o 
caso, nos deveres de:  

I  separação e acondicionamento  adequados; 
II 

 

pagamento dos tributos, taxas e preços estabelecidos em Lei, após cinco audiências 
públicas e aprovada pela Câmara Municipal como contrapartida aos serviços de coleta, transporte, 
destinação e tratamento final; 

III  transporte, destinação e tratamento final; 
IV 

 

garantia da segurança para que as ações a seu cargo sejam implementadas de 
forma a não oferecer risco para os consumidores, aos demais operadores de resíduos sólidos e à 
população;   
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V 

 
atualização e livre disposição para consulta pela sociedade civil organizada e pelos 

órgãos competentes, informações completas sobre as atividades e controle do manuseio dos resíduos 
sólidos de sua responsabilidade; 

VI 

 
permissão, a qualquer tempo, a que os órgãos ambientais competentes fiscalizem 

suas instalações e processos; 
VII 

 

recuperação das áreas degradadas de sua responsabilidade, bem como de se 
responsabilizar pelo passivo ambiental oriundo da desativação de sua fonte geradora, em conformidade 
com as exigências legais e aquelas estabelecidas pelo órgão ambiental competente, além de responder 
pelos danos causados a terceiros;  

Art. 7º. São responsabilidade do Poder Público Municipal:  

a) adotar tecnologias de modo a absorver ou reaproveitar os resíduos sólidos reversos 
oriundos dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos e dar disposição final ambientalmente 
adequada aos rejeitos; e  

b) articular com os geradores dos resíduos sólidos provenientes dos serviços públicos 
de manejo de resíduos sólidos a implementação da estrutura necessária para garantir o fluxo de retorno 
dos resíduos sólidos reversos de responsabilidade dos mesmos.  

Art. 8º. São responsabilidades dos fabricantes e importadores:  

a) adotar tecnologias de modo a absorver ou reaproveitar os resíduos sólidos reversos 
sob sua responsabilidade; 

b) coletar os resíduos sólidos sob sua responsabilidade e dar disposição final 
ambientalmente adequada aos rejeitos; 

c) articular com sua rede de comercialização a implementação da estrutura necessária 
para garantir o fluxo de retorno dos resíduos sólidos reversos de sua responsabilidade; e  

d) garantir que estejam impressos, em local visível e destacado, nos materiais que 
acondicionam os produtos de sua responsabilidade, informações sobre as possibilidades de reutilização e 
tratamento, advertindo o consumidor quanto aos riscos ambientais resultantes do descarte indevido e 
divulgar por meio de campanhas publicitárias e programas, mensagens educativas de combate ao descarte 
indevido e inadequado dos resíduos sólidos de sua responsabilidade.  

Art. 9º. São responsabilidade dos revendedores, comerciantes e distribuidores:  

a) receber, acondicionar e armazenar temporariamente, de forma ambientalmente 
segura, os resíduos sólidos do sistema reverso de sua responsabilidade; 

b) garantir, o recebimento, criar e manter postos destinados à coleta dos resíduos 
reversos de sua responsabilidade, e informar ao consumidor a localização desses postos; 

c) disponibilizar informações sobre a localização dos postos de colete dos resíduos 
sólidos reversos e divulgar por meio de campanhas publicitárias e programas, mensagens educativas de 
combate ao descarte indevido e inadequado.  

 Art. 10.  São responsabilidades dos consumidores:  

a) após a utilização do produto, efetuar a entrega dos resíduos sólidos reversos aos 
comerciantes e distribuidores ou destiná-los aos postos de coleta especificas; e  

b) acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados, 
atentando para práticas que possibilitem a redução da geração de resíduos.  

Art. 11. No caso de ocorrências danosas envolvendo resíduos sólidos, resíduos sólidos 
reversos e rejeitos provocados pelos geradores,  transportadores e responsáveis pela coleta ou de unidades 
de disposição final, que coloquem em risco o meio ambiente a saúde pública, será de responsabilidade 
dos mesmos a correção dos danos causados, cabendo à Prefeitura Municipal, através do seu Órgão 
Gestor, a aplicação das penalidades cabíveis e acompanhamento do processo de reparação. 
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Art. 12. Os resíduos sólidos de qualquer natureza deverão sofrer acondicionamento, 

transporte, tratamento e disposição final adequados, atendendo às normas aplicáveis da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 

 
ABNT e às condições estabelecidas pelos órgãos ambientais, respeitadas 

as demais normas legais vigentes.   

CAPITULO III 
DA COLETA SELETIVA   

Art.13. Consideram-se resíduos recicláveis todos aqueles passíveis de 
reaproveitamento, considerados, entre outros aspectos, a tecnologia disponível, as possibilidades de coleta 
e separação, além do pactuado entre os geradores e os responsáveis pela coleta.  

Art. 14. Compete ao Poder Público Municipal implementar e incentivar políticas 
públicas que visem o desenvolvimento de projeto especifico de coleta seletiva, objetivando não só o 
reaproveitamento de resíduos como também a redução do volume de lixo destinado ao Aterro da Ribeira, 
aumento desta forma a vida útil projetada para o mesmo.  

Art. 15. Compete ao órgão gestor do sistema de limpeza pública planejar e estabelecer, 
para cada local do Município, em função de aspectos técnicos e operacionais, os dias e horários da coleta 
domiciliar regular e da coleta seletiva, que deverão ser observados pelos munícipes.  

Art. 16. A coleta dos resíduos recicláveis será preferencialmente atribuída às 
associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, contratadas pelo 
órgão ou entidade municipal competente, ao qual compete editar as normas técnicas pertinentes às 
atividades e fiscalizar sua execução.  

CAPITULO IV 
DOS PROCEDIMENTOS DIFERENCIADOS  

ART. 17. Sem prejuízo das demais responsabilidades que venham a ser atribuídas pelo 
Poder Público Municipal aos geradores de resíduos sólidos que requeiram manuseio especial ou 
diferenciado, deverão ser de observância obrigatória as normas previstas neste Capítulo.   

Seção I 
Pilhas, Baterias, Lâmpadas e Produtos Eletro-eletrônicos.   

Art. 18. As pilhas, baterias e lâmpadas, após seu uso ou esgotamento energético, são 
consideradas resíduos potencialmente perigosos à saúde e ao meio ambiente, devendo a sua coleta, seu 
recolhimento e seu destino final  observados o estabelecido nesta Lei.  

§ 1º. Para os fins da implementação do disposto neste Plano, consideram-se pilhas e 
baterias, aquelas que contenham, em sua composição, um ou mais elementos de chumbo, mercúrio, 
cádmio, lítio, níquel e seus compostos.  

§ 2º. Os resíduos a que se refere o caput 

 

deste artigo não poderão ser dispostos em 
aterros sanitários destinados a resíduos domiciliares.   
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§ 3º. A vedação disposta no § 2º não impede que aterros sanitários para disposição 

final de resíduos de natureza diversas componham um mesmo centro de tratamento.  

§ 4º. Estende-se o disposto nesta Seção aos produtos eletro-eletrônicos que, possuindo 
ou não pilhas ou baterias  em sua estrutura, contenham metais pesados ou outras substâncias tóxicas.  

Art. 19. Os produtos discriminados no artigo anterior, após sua utilização ou 
esgotamento energético, deverão ser entregues, pelos usuários, aos estabelecimentos que as 
comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada para repasse aos fabricantes ou importadores, 
para que estes adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, 
reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada.  

Parágrafo Único.  As baterias industriais destinadas a telecomunicações, usinas 
elétricas, sistemas ininterruptos de fornecimento de energia, alarme, segurança, movimentação de cargas 
ou pessoas, partidas de motores a diesel e uso geral industrial, após seu esgotamento energético, deverão 
ser entregues pelo usuário ao fabricante, ao importador ou ao distribuidor, para os procedimentos 
referidos no artigo anterior.  

Art. 20. Os estabelecimentos comerciais, bem como a rede de assistência técnica 
autorizada pelos fabricantes e importadores desses produtos, deverão ser obrigados, por lei especifica, a 
aceitar dos usuários a devolução das unidades usadas, cujas características sejam similares àquelas 
comercializadas, com vistas aos procedimentos referidos no artigo anterior.  

Parágrafo único  Os resíduos potencialmente perigosos na forma do caput  deste artigo 
deverão ser acondicionados adequadamente e armazenadas de forma segregada, obedecidas às normas 
ambientais e de saúde públicas pertinentes, bem como as recomendações definidas pelos fabricantes ou 
importadores, até o seu repasse a estes últimos.  

Art. 21.  A reutilização, a reciclagem, o tratamento ou a disposição final dos produtos 
de que tratam os artigos 12 e 13 desta lei, realizados diretamente pelo fabricante ou por terceiros, deverão 
ser processados de forma tecnicamente segura e adequada à saúde e ao meio ambiente, especialmente no 
que se refere ao licenciamento da atividade.   

Seção II 
Resíduos de Serviços de Saúde  RSS   

Art. 22. Os geradores de Resíduos de Serviços de Saúde 

 

RSS devem elaborar e 
implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

 

PGRSS, de acordo com a 
legislação vigente, especialmente as normas da vigilância sanitária, o qual deve descrever as ações 
relativas ao manejo dos RSS, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, reciclagem, tratamento e disposição final, bem 
como à proteção à saúde pública e ao meio ambiente.  

Parágrafo único 

 

A gestão dos RSS observará a classificação de resíduos definida no 
Anexo II desta Lei.  

Art. 23. Os sistemas de tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde 
devem estar licenciados pelo órgão ambiental competente para fins de funcionamento e submetidos a 
monitoramento de acordo com parâmetros e periodicidade definidos no licenciamento ambiental.     
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Seção III 

Resíduos da Construção Civil  RCC  

Art. 24. As diretrizes a serem observadas na gestão dos resíduos provenientes da 
construção civil no município de São Luis são aquelas constantes do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil do Município de São Luís e da Lei Municipal nº. 4.653 de 21 de agosto de 
2006.  

Art. 25. As obras e serviços de pavimentação das vias públicas do Município de São 
Luís deverão ser executados com a utilização de agregados reciclados oriundos de resíduos da construção 
civil.  

Art. 26. No período máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da 
publicação desta Lei, as contratações das obras e serviços de pavimentação de vias deverão prever, em 
seus projetos, especificações técnicas que contemplem, em caráter preferencial, o emprego dos agregados 
reciclados a que se refere esta Lei.   

Seção IV 
Pneumáticos Inservíveis   

Art. 27. Fica proibida queima a céu aberto, bem como a destinação final de 
pneumáticos inservíveis em aterros sanitários, mares, rios, lagos ou riachos, terrenos baldios ou 
alagadiços.  

Art. 28. Os fabricantes e os importadores de pneumáticos deverão efetuar a destinação 
final, de forma ambientalmente adequada, dos pneus inservíveis de sua responsabilidade, em instalações 
próprias ou mediante contratação de serviços especializados de terceiros.  

Parágrafo único 

 

As instalações para o processamento de pneus inservíveis e a 
destinação final deverão atender ao disposto na legislação ambiental em vigor, inclusive no que se refere 
ao licenciamento ambiental, quando couber.  

Art. 29. Os fabricantes e os importadores poderão criar centrais de recepção de pneus 
inservíveis, a serem localizadas e instaladas de acordo com as normas ambientais e demais normas 
vigentes, para armazenamento temporário e posterior destinação final ambientalmente segura e adequada.  

Art. 30. Os distribuidores, os revendedores e os consumidores finais de pneus, em 
articulação com os fabricantes, importadores e Poder Público, deverão colaborar na adoção de 
procedimentos visando implementar a coleta dos pneus inservíveis existentes na cidade.   

Seção V 
Óleo e Gordura Vegetal   

Art. 31. Os estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços deverão 
ser proibidos de descartar óleo comestível ou gordura hidrogenada na rede coletora de esgotos do 
Município, em águas fluviais ou equivalentes.  

§ 1º. Os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços que 
utilizam óleo comestível ou gordura vegetal hidrogenada como matéria-prima deverão depositar os 



       
180

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

 
resíduos em recipiente próprio, dotado de rótulo com o nome  e o CNPJ da empresa, além de inscrição 
com os seguintes dizeres: RESÍDUOS DE ÓLEO COMESTÍVEL E/OU GORDURA VEGETAL 
HIDROGENADA .   

§ 2º. A Coleta, a reciclagem e o reaproveitamento dos resíduos de que trata esta Seção 
deverão ser realizadas apenas por entidades ou empresas cadastradas junto ao órgão municipal 
competente, ao qual cabe editar as devidas normas para regular  essas atividades.  

Art. 32. Sem prejuízo do disposto no art. 22º, o Poder Público Municipal deverá, no 
âmbito de sua política de educação ambiental, buscar a sensibilização do conjunto da população para os 
problemas decorrentes do descarte indevido de óleos e gorduras.   

CAPÍTULO V 
DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS   

ART. 33. O Poder Público Municipal poderá propor alternativas de fomentos e 
incentivos fiscais e creditícios, para indústrias e instituições que trabalhem com produtos reciclados, ou 
fabriquem ou desenvolvam novos produtos ou materiais a partir de matérias-primas recicladas.  

Art. 34. O Poder Público Municipal poderá editar normas com o objetivo de promover 
incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
para as entidades dedicadas à reutilização e ao tratamento de resíduos sólidos produzidos no território 
nacional, bem como para o desenvolvimento de programas voltados à logística reserva, prioritariamente 
em parceira com associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis.  

Art. 35. O Poder Público Municipal deverá cobrar, mediante expressa previsão legal, 
dos geradores de resíduos sólidos tributos, tarifas ou preços públicos, pela prestação efetiva dos serviços 
públicos de coleta e tratamento dos resíduos sólidos, bem como pela disposição final ambientalmente 
adequada de seus rejeitos, incluindo os resíduos sólidos reversos, precedida de cinco audiência públicas e 
aprovação da Câmara Municipal.  

Art. 36. Os tributos, tarifas ou preços públicos devem:  

I- garantir a recuperação dos custos e gastos incorridos na prestação do serviço, em 
regime de eficiência e eficácia e a formação de provisões para a sua manutenção, melhoria, atualização, 
reposição e expansão; 

II- inibir o consumo supérfluo  e o desperdício dos recursos; 
III- não inibir o desenvolvimento das diretrizes de integralidade e qualidade da 

prestação de serviços.  

Art. 37. Os tributos, tarifas ou preços públicos poderão ser mensurados com base em:  

I 

 

valores unitários estabelecidos de forma progressiva para as diversas categorias de 
geradores distribuída por faixas ou critérios de utilização dos serviços, tendo como referência um valor 
médio estipulado com base nos custos reais do conjunto de serviços prestados como forma de garantir e 
possibilitar o equilíbrio econômico-financeiro da prestação deste serviço; 

II 

 

valores unitários diferenciados para uma mesma categoria ou entre distintas 
categorias de geradores, estabelecidos em razão das características de complementaridade dos serviços, 
da finalidade da utilização, ou dos danos ou impactos negativos evitados ao meio ambiente.     
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CAPITULO VI 

DAS PROIBIÇÕES   

ART. 38. São proibidas as seguintes formas de disposição final de rejeitos:  

I  lançamento in natura a céu aberto; 
II 

 

queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não 
licenciados para esta finalidade; e 

III  demais formas vedadas pelo Poder Público.  

Art.39. Ficam proibidas, nas áreas de disposição final de rejeitos, as seguintes 
atividades:  

I  a utilização dos rejeitos dispostos como alimentação animal; 
II  a catação, em qualquer hipótese; 
III  a fixação de habitações temporárias e permanentes; e  
IV  demais atividades vedadas pelo Poder Público.   

CAPITULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS   

ART. 40. O solo e o subsolo municipais somente poderão ser utilizados para 
armazenamento, acumulação ou disposição final de resíduos sólidos de qualquer natureza, desde que 
situados em aterros sanitários tecnicamente adequados, com base em projetos executivos detalhados, 

obedecidas às condições de licenciamento ambiental estabelecidas pelos órgãos competentes.  

Art. 41. O Município de São Luís deverá implementar ações no sentido de dotar o 
Aterro Sanitário da Ribeira das condições técnicas, ambientais e operacionais necessárias à correta 
destinação e tratamento dos seus resíduos sólidos urbanos promovendo, se necessário, o competente 
processo licitatório para concessão dos serviços de destinação e tratamento dos resíduos sólidos urbanos 
do município. Mais especificamente, deverão ser atingidas as seguintes metas com a concessão:  

a) Promover a recuperação ambiental da área do atual vazadouro e o seu conseqüente 
encerramento técnico. 

b) Dotar o município de São Luís de um sistema adequado de destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos, implementando as Fases II e III do projeto do Aterro Sanitário da Ribeira. 

c) Adotar sistemas de tratamento e destinação final que utilizem técnicas de 
engenharia sanitária e ambiental, de forma a possibilitar o cumprimento integral da legislação pertinente, 
eliminando assim qualquer possibilidade de prejuízo à saúde da população e de contaminação do solo, do 
lençol freático, dos recursos hídricos superficiais e da atmosfera. 

d) Incentivar a captação e utilização do biogás seja através da implantação de usinas 
de geração de energia elétrica, através de tratamento do chorume coletado ou ainda através de outros 
sistemas economicamente viáveis, de forma a impedir a potencialização do efeito estufa. 

e) Preservar o meio ambiente através de projetos com características de elegibilidade 
quanto ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo previsto no Protocolo de Kyoto, contribuindo para a 
redução de gases formadores do efeito estufa.  

§ 1º. Em nenhuma hipótese deverá ser admitida a disposição final dos resíduos sólidos 
gerados no Município de São Luis em locais que não possuam o competente licenciamento ambiental, ou 
que não utilizem modernas tecnologias que contemplem, inclusive, a mitigação dos gases causadores do 
efeito estufa .  
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Art. 42. as atividades de transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos no 

município de São Luís estarão sujeitas à previa análise e licenciamento ambiental perante os órgãos 
competentes, na forma da legislação pertinente.  

Art. 43. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.   

Art. 44. Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 17 DE JULHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                                    

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 138 DE 21/07/2008  
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ANEXO I  

Definições  

Para os efeitos de Saneamento e Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e Industriais, são 
adotados as seguintes definições:  

1) Análise do ciclo de vida do produto: técnica para levantamento dos aspectos e impactos ambientais 
potenciais associados a processos de produção de um produto, compreendendo as etapas que vão desde 
retirada da natureza das matérias-primas elementares que entram no sistema produtivo à destinação final 
do produto e as suas embalagens.  

2) Avaliação do ciclo de vida do produto:

 

considerações das conseqüências dos impactos ambientais 
causados à saúde humana e à qualidade ambiental, decorrente da produção e consumo, desde sua 
concepção, obtenção de matérias-primas e insumos, até seu consumo e destinação final.  

3) Coleta diferenciada: compreende a coleta seletiva, entendida como a coleta dos resíduos  orgânicos e 
inorgânicos, e a coleta multiseletiva, compreendida como a coleta efetuada por diferentes tipologias de 
resíduos sólidos, normalmente aplicada nos casos em que os resultados de programas de coleta seletiva 
implementados tenham sido satisfatórios.  

4) Consumo sustentável:

  

consumo de bens e serviços, de forma a atender as necessidades das atuais 
gerações e permitir melhor qualidade de vida, sem comprometer o atendimento das necessidades e 
aspirações das gerações futuras  

5) Disposição final ambientalmente adequada: técnica de distribuição ordenada de rejeitos no solo, 
mediante confinamento das camadas cobertas com material inerte, geralmente solo, segundo normas 
operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos á saúde pública e à segurança, minimizando os 
impactos ambientais adversos.  

7) Gerenciamento integrado de resíduos sólidos: atividades referentes à tomada de decisões quando do 
desenvolvimento, implementação e operação das ações definidas no Plano de gestão integrada de resíduos 
sólidos, da fiscalização e do controle dos serviços de manejo dos resíduos sólidos.  

8) Gestão integrada de resíduos sólidos: tomada de decisões voltada aos resíduos sólidos de forma a 
considerar a ampla participação da sociedade, tendo como premissa o desenvolvimento sustentável.  

9) Logística reserva: conjunto de ações, procedimento e meios, destinados a facilitar a coleta e a restrição 
dos resíduos sólidos aos seus geradores, para que sejam tratados ou reaproveitados na forma de nova 
matérias-primas em seus processos produtivos ou em de terceiros, visando a não geração de rejeitos.  

10) Redução: diminuição de quantidade, em massa ou grau  de periculosidade, tanto quanto possível, de 
resíduos sólidos gerados, tratados ou dispostos.  

11) Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotados todas as possibilidades de tratamento e 
recuperação por processos tecnológicos acessíveis e disponíveis, não apresentem outra possibilidade que 
não a disposição final ambientalmente adequada.  

12) Resíduos sólidos: resíduos no estado sólido e semi-sólido, que resultam de atividades, de origem 
doméstica, comercial, industrial, agrícola, de serviços da área da saúde, inclusive os de limpeza pública; 
Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistema de tratamento de água e esgoto, aqueles 
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d água, ou 
exijam para isto soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.  



       
184

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

 
13) Resíduos da construção civil (RCC):

  
os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições 

de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, 
blocos e cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimentos, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica 
etc., comumente chamados de entulhos de obras. Devem ser classificados, conforme o disposto na 
Resolução CONAMA nº. 07, nas classes A, B, C e D.  

14) Resíduos de serviços de saúde (RSS): os provenientes dos serviços relacionados com o atendimento à 
saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; 
laboratório analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem 
atividades de embalsamamento;  serviços de medicina legal; na área de saúde; centros de controle de 
zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtos de materiais 
e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento á saúde; serviços de acupuntura; 
serviços de tatuagem, entre outros similares.  

15) Resíduos sólidos especiais ou diferenciados:

 

aqueles que por sua classificação e especificidades 
requeiram procedimentos especiais ou diferenciados para seu manuseio e disposição final dos rejeitos, 
considerando os impactos negativos que podem causar à saúde e ao meio ambiente.   

16) Resíduos sólidos reversos: resíduos sólidos restituíveis ao gerador, por meio da logística reserva, 
visando o seu reaproveitamento, tratamento, e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.  

17) Resíduos sólidos urbanos (RSU):

 

resíduos sólidos produzidos em edificações residenciais, em 
estabelecimentos e logradouros públicos, comércio em geral e os resultantes dos serviços públicos de 
manejo de resíduos sólidos, sempre que não sejam considerados em legislação específica como resíduos 
especial ou diferenciado.  

18) Reutilização: processo de reaplicação dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física ou 
físico-química.   

19) Serviços públicos de manejo de resíduos sólidos: 

 

o conjunto de ações exercidas, direta ou 
indiretamente pelo Município, relativo aos serviços de coleta, transbordo, transporte, tratamento dos 
resíduos sólidos e à disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, bem como das ações do 
sistema  de limpeza pública.  

20) Sistema de limpeza pública: o conjunto de ações exercidas, direta e indiretamente, pelo Município, 
relativa aos serviços de varrição vias, praças, mercados, feiras e demais logradouros públicos, limpeza de 
dispositivos de drenagem de águas pluviais, limpeza de córregos, além de outros serviços como: poda, 
capina, raspagem e roçada, bem como o acondicionamento e coleta dos resíduos sólidos provenientes 
destas atividades, visando a salubridade ambiental, a conservação e o embelezamento da cidade.  

21) Pneu ou pneumático inservivel: aquele que não mais se presta a processos de reforma (tais como 
recapagem, recauchutagem  ou remoldagem) que permita condição de rodagem adicional.  

22) Tecnologias ambientalmente saudáveis: 

 

são tecnologias de prevenção, redução ou eliminação de 
resíduos sólidos ou poluentes na fonte geradora e propiciam o desenvolvimento de ações que promovam a 
redução de desperdícios, a conservação de recursos naturais, a redução ou eliminação de substâncias 
tóxicas presentes em matérias-primas ou produtos auxiliares, a redução da quantidade de resíduos sólidos 
gerados por processos e produtos e, conseqüentemente, a redução de poluentes lançados para o ar, solo e 
águas.  

23) Tratamento/reciclagem:

  

processo de transformação dos resíduos sólidos, o qual envolve a alteração 
das propriedades físicas, físico-quimicas ou biológicas dos mesmos, tornando-os produtos ou insumos.    
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ANEXO II  

Grupos de Resíduos de Serviços de Saúde  RSS  

1) Grupo A (potencialmente infectantes): 

 

não podem ser reciclados, reutilizados ou 
reaproveitados, inclusive para alimentação animal.  

2) Grupo B1 (químicos, com características de periculosidade): quando não forem 
submetidos a processo de reutilização, recuperação ou reciclagem devem ser 
submetidos a tratamento e disposição final específicos. Resíduos no estado sólido, 
quando não tratados, devem ser dispostos em aterro de resíduos perigosos 

 

Classe I, 
não devendo ser encaminhados para disposição final em aterros os resíduos no estado 
líquido.     

3) Grupo B2 (químicos, sem características de periculosidade):

 

não  necessitam de 
tratamento prévio. Quando no estado sólido, podem ter disposição final em aterro 
licenciado e quando no estado líquido, podem ser lançados em corpo receptor ou na 
rede pública de esgoto, desde que atendam respectivamente as diretrizes estabelecidas 
pelos órgãos ambientais, gestores de recursos híbridos e de saneamento competentes.  

4) Grupo C (radiotivos):

 

devem obedecer às exigências técnicas especificas. Somente 
quando atingido o limite de eliminação, devem seguir as determinações  do grupo ao 
qual pertencem (biológica, química ou de resíduos comum.).  

5) Grupo D (resíduos comuns):

 

Quando não forem passíveis d processo de reutilização, 
recuperação ou reciclagem, devem ser encaminhados para aterro sanitário de resíduos 
sólidos urbanos devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente.  

6) Grupo E (materiais perfurocortantes ou escarificantes):

 

devem ter tratamento especifico 
de acordo com a contaminação química, biológica ou radiológica.                          
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LEI Nº. 4.997                                                                                                      DE 17 DE JULHO DE 2008    

ALTERA O ARTIGO 1º E ACRESCENTA ARTIGOS NA 
LEI Nº. 4.675 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, QUE 
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE  SERVIÇOS  
RELATIVOS AO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE 
SÃO LUÍS E DÁOUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º O Art. 1º da Lei nº 4. 675 de 09 de novembro de 2006, passa a vigorar com a 
seguinte redação acrescido do Parágrafo Único:  

Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, mediante concorrência pública, 
os serviços relativos ao tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, urbanos do Município de São 
Luís.

  

Parágrafo Único 

 

A Concessão de que trata o caput   deste Artigo, deverá obedecer ao 
disposto no Art. 175 da Constituição da República do Brasil e às disposições contidas nas Leis Federais 
nº 8. 987 de 13 de fevereiro de 1995, 8.666 de 21 junho de 1993, e 11.445 de 05 de janeiro de 2007.   

Art. 2º . O Chefe do Poder Executivo poderá outorgar à futura concessionária  o direito 
de superfície de terreno onde se localiza atual vazadouro de lixo municipal, nos termos do Art. 21, e 
seguintes da Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001  Estatuto das Cidades.  

§ 1º. O direito  de superfície poderá ser por determinado, mediante escritura pública 
registrada no cartório de registro de imóveis.  

§ 2º. A concessão da superfície  será gratuita ou onerosa; se onerosa, estipularão as 
partes se o pagamento será feito de uma só vez ou parceladamente.  

§ 3º. A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa.  

§ 4º. O superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem 
sobre a propriedade superficiária, arcando ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva, 
com os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do direito de superfície, salvo disposição em 
contrario do contrato respectivo.  

Art. 3º. As disposições contidas na presente Lei poderão ser regulamentadas por decreto 
do Executivo Municipal.  

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.     
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Mando, portanto, a todos o conhecimento e execução da presente Lei pertencerem que a 

cumpram  e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contem. A  Secretaria Municipal de Governo 
a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 17 DE JULHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º  DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                                            

Este texto não altera o do DOM Nº 138 de 21/07/2008 
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LEI Nº 4.998                             DE 17 DE JUNHO DE 2008   

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE   

Art. 1º. Esta Lei regulamenta o art. 9º, inciso VXII, e seu § 3º, dos Atos das Disposições 
Transitórias da Lei Orgânica do Município de São Luís, que criou o Conselho Municipal do Orçamento 
Participativo  COP.  

Art. 2º. O Conselho Municipal do Orçamento Participativo é órgão paritário, colegiado, 
deliberativo, de assessoramento e de caráter consultivo, de participação direta da comunidade, e que trata 
sobre matéria referente às receitas e despesas do orçamento do Município de São Luís.  

Art. 3º. O Conselho Municipal do Orçamento Participativo tem como finalidade:  

I 

 

incentivar e promove, de forma permanente, um amplo debate com as comunidades 
urbanas e rurais, que permita conhecer a realidade social, econômica, política, cultural e de lazer no 
Município de São Luís, propondo políticas que venham ao encontro da satisfação das necessidades 
básicas e comuns da população; 

II 

 

despertar e desenvolver uma visão crítica do conjunto das ações do Poder Público 
Municipal e das práticas decorrentes da aplicação dos recursos públicos; 

III 

 

permitir aos cidadãos a participação no processo de elaboração do orçamento 
público municipal e, conseqüentemente, participação no planejamento das ações do Poder Executivo, 
contribuindo para uma adequada distribuição dos recursos públicos; 

IV 

 

ser um instrumento de fortalecimento da consciência política de seus integrantes e 
da comunidade comprometida com as liberdades democráticas e os direitos individuais e coletivos.    

CAPÍTULO II 
DA COMPETÊNCIA   

Art. 4º. Compete ao Conselho Municipal do Orçamento Participativo de São Luís:  

I 

 

convocar Assembléia Geral extraordinária do Conselho Municipal do Orçamento 
Participativo; 

II 

 

realizar debates, audiências e consultas públicas sobre propostas do Plano 
Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), como 
condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal, conforme previsto no art. 44, da Lei 
nº10.257/2001 (Estatuto da Cidade); 

III 

 

opinar a respeito da proposta do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) a serem enviadas à Câmara de Municipal, em 
conformidade com o processo de discussão do Orçamento Participativo  OP; 



       
189

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
IV 

 
opinar sobre a proposta da política tributária e da arrecadação a ser implementada 

pelo Executivo Municipal; 
V 

 
acompanhar a execução orçamentária anual e fiscalizar o cumprimento das leis 

orçamentárias, opinando sobre eventuais acréscimos, cortes de despesas, investimentos ou alterações no 
planejamento; 

VI 

 

apreciar as demandas advindas da sociedade civil e escolher, dentre as demandas 
apresentadas, as prioritárias, tendo como critério o interesse público; 

VII 

 

encaminhar as demandas prioritárias à Secretaria Extraordinária Municipal do 
Orçamento Participativo para providências; 

VIII 

 

solicitar às Secretarias e Órgãos do Poder Executivo Municipal, documentos 
imprescindíveis à formação de opinião dos Conselheiros (as) no que tange fundamentalmente a questões 
complexas e técnicas; 

IX 

 

analisar a prestação de contas do Poder Executivo Municipal ao final de cada 
exercício, com o detalhamento por demanda do que foi orçado, do que foi empenhado e do que foi 
realmente executado; 

X 

 

organizar um seminário anual através da Secretaria Extraordinária Municipal do 
Orçamento Participativo, em parceria com organizações da sociedade civil, sobre a dinâmica do 
Orçamento Participativo, com o objetivo de qualificar e ampliar o conhecimento dos Conselheiros; 

XI 

 

indicar representantes do Conselho Municipal do Orçamento Participativo em 
outros Conselhos.   

CAPÍTULO III 
DA DIVISÃO TERRITORIAL E GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS   

Art. 5º. Para efeito de atuação do Conselho Municipal do Orçamento Participativo, o 
Município está dividido em 15 (quinze) Regionais, sendo que cada uma destas é subdividida em 50 
(cinqüenta) Micro-Regionais que, por sua vez, são divididas por Bairros.  

Parágrafo único. A divisão de que trata este artigo poderá sofrer alteração de comum 
acordo entre o Conselho Municipal de Orçamento Participativo e a Prefeitura Municipal de São Luís, 
quando houver interesse público.    

CAPÍTULOS IV 
DA COMPOSIÇÃO, DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO 

Seção I 
Do Conselho Municipal do Orçamento Participativo   

Art. 6º. O Conselho Municipal do Orçamento Participativo terá constituição paritária e 
será integrado por 30 (trinta) membros efetivos e respectivos suplentes, obedecendo a seguinte 
composição:  

I  15 (quinze) membros do Poder Público Municipal, sendo: 
a) 1 um) membro da Secretaria Extraordinária Municipal de Orçamento 

Participativo  SEMOP; 
b) 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Planejamento  SEPLAM; 
c) 1 (um) membro da Secretaria Municipal da Fazenda  SEMFAZ; 
d) 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Saúde  SEMUS; 
e) 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Educação  SEMED; 
f) 1(um) membro da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social 

 

SEMCAS;   
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g) 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento 

 
SEMAPA; 

h) 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  SEMOSP; 
i) 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer  SEMDEL; 
j) 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação  SEMURH; 
k) 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte  SMTT; 
l) 1 (um) membro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente  SEMMAM; 
m) 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Turismo  SETUR; 
n) 1 (um) membro da Fundação Municipal de Cultura  FUNC; 
o) 1 (um) membro da Câmara Municipal. 
II  15 (quinze) membros da sociedade civil organizada.  

§ 1º. Os membros da sociedade civil organizada serão escolhidos mediante eleição 
realizada nos Fóruns Regionais.  

§ 2º. Os representantes do Poder Público serão indicados pelo Prefeito.  

§ 3º. O representante da Câmara Municipal será indicado pelo Presidente da Câmara 
Municipal de São Luís.  

§ 4º. O mandato de Conselheiro será gratuito e considerado serviço relevante para o 
Município.  

§ 5º. Os membros do Conselho Municipal do Orçamento Participativo serão investidos 
da função, por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, para mandato de 02 (dois) anos, 
permitida uma recondução.  

Art. 7º. As hierarquias deliberativas dentro do Conselho Municipal do Orçamento 
Participativo são: 

I  Plenário; 
II  Fórum Regional; 
III  Seminário Geral; 
IV  Congresso.  

Art. 8º. O Conselho Municipal do Orçamento Participativo terá uma Coordenação 
Executiva composta de 04 (quatro) membros, dispostos da seguinte forma:  

I  01 (um) Coordenador; 
II  01 (um) Vice-Coordenador; 
III  1º (primeiro) Secretário Executivo; 
IV  2º (segundo) Secretário Executivo.  

Parágrafo único. O Coordenador do Conselho Municipal do Orçamento Participativo 
será o Conselheiro representante da Secretaria Extraordinária do Orçamento Participativo 

 

SEMOP e o 
Vice-Coordenador será escolhido dentre um dos representantes da sociedade civil organizada.   

Seção II 
Da Coordenação Regional   

Art. 9º. Cada Regional, de que trata o art. 5º desta Lei, terá uma Coordenação Regional 
composta de 04 (quatro) membros, dispostos da seguinte forma:   
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I  01(um) Conselheiro; 
II  01 (um) Suplente de Conselheiro; 
III  1º (primeiro) Secretário Regional; 
IV  2º (segundo) Secretário Regional.  

Parágrafo único. O Conselheiro de que trata este artigo será representante da sociedade 
civil organizada com assento no Conselho Municipal de Orçamento Participativo.   

CAPÍTULO V 
DA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS MEBROS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 

Seção I 
Da Comissão Eleitoral   

Art. 10. A Secretaria Extraordinária Municipal de Orçamento Participativo 

 

SEMOP criará uma Comissão Eleitoral idônea para dirigir o processo de eleição da Coordenação 
Regional de cada uma das 15 (quinze) Regionais previstas no art. 5º, desta Lei.   

Seção II 
Da Eleição da Coordenação Regional   

Art. 11. Os candidatos à Coordenação Regional serão eleitos nos Fóruns Regionais.  

§ 1º O Conselheiro eleito no Fórum Regional terá a responsabilidade de representar a 
respectiva Regional no Conselho Municipal de Orçamento Participativo, na qualidade de representante da 
sociedade civil organizada.  

§ 2º O Conselheiro Suplente será o 2º (segundo) mais votado no Fórum Regional e 
comporá a Coordenação Regional juntamente com o Conselheiro.  

Art. 12. Os candidatos à Coordenação Regional deverão apresentar à Comissão 
Eleitoral:  

I  documento de identidade com foto; 
II  título eleitoral com domicílio no município de São Luís; 
III  comprovante de residência na Regional onde pretende concorrer.    

CAPÍTULO VI 
DO REGULAMENTO DO CONSELHO   

Art. 13. No prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da publicação desta Lei o 
Conselho Municipal do Orçamento Participativo será regulamentado através de Regimento Interno 
aprovado por Decreto do Chefe do Executivo Municipal         
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CAPÍTULO VII 

DO FUNDO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
Seção I 

Dos Objetivos   

Art. 14. O Fundo do Conselho Municipal do Orçamento Participativo, criado pelo art. 
9, § 3º, dos Atos das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de São Luís, tem por 
objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados à consecução das finalidades do 
Conselho do Orçamento Participativo e da Secretaria Municipal do Orçamento Participativo.   

Seção II 
Da Administração e Vinculação do Fundo   

Art. 15. O Fundo do Conselho Municipal do Orçamento Participativo ficará vinculado 
diretamente à Secretaria Extraordinária Municipal do Orçamento Participativo  SEMOP.  

Art. 16. O Secretário Extraordinário Municipal do Orçamento Participativo será o 
Gestor do Fundo do Conselho Municipal do Orçamento Participativo.  

Parágrafo único. Ao Gestor Fundo do Conselho Municipal do Orçamento Participativo 
não caberá nenhuma remuneração, resultando o exercício se sua função em relevantes serviços prestados 
ao Município.   

Art. 17. O Gestor do Fundo do Conselho Municipal do Orçamento Participativo terá as 
seguintes atribuições:  

I  superintender o Fundo e apreciar os projetos a serem financiados com recursos; 
II  gerir o Fundo e estabelecer políticas de aplicação de seus recursos; 
III 

 

submeter ao Prefeito de São Luís o plano de aplicação do Fundo, em consonância 
com a Lei de Diretriz Orçamentária; 

IV 

 

submeter o Prefeito de São Luís as demonstrações mensais de receita e despesas 
do Fundo; 

V 

 

encaminhar a Secretaria Municipal da Fazenda as demonstrações mencionadas no 
inciso anterior; 

VI  ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo; 
VII 

 

firmar convênios e contratos referentes a recursos que serão administrados pelo 
Fundo; 

VIII 

 

manter o controle necessário à execução orçamentária do Fundo referente aos 
empenhos, à liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo; 

IX 

 

manter em coordenação com o setor de patrimônio o controle necessário sobre 
bens patrimoniais com carga ao Fundo; 

X  encaminhar a Secretaria Municipal da Fazenda: 
a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas; 
b) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis, e o balanço geral do Fundo. 
XI  manter o controle e avaliação das atividades promovidas pelo Fundo.        
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Seção III 

Dos Recursos do Fundo do Conselho Municipal do Orçamento Participativo 
Subseção I 

Dos Recursos do Fundo   

Art. 18. São receitas do Fundo do Conselho Municipal do Orçamento Participativo:  

I  as transferências que não estejam alcançadas por vedação constitucional; 
II  rendimento e juros provenientes de aplicações financeiras do próprio Fundo; 
III  o produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras; 
IV 

 

parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das 
atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências a que o Município tenha direito 
a receber por força da Lei e de convênios pertinentes; 

V  doações diretamente para o Fundo; 
VI 

 

dotações orçamentárias consignadas, anualmente, no orçamento municipal e 
créditos adicionais que lhe sejam destinados.  

Parágrafo único. As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente 
em conta especial a ser aberta e mantida em estabelecimento oficial de crédito.  

Art. 19. A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:  

I  da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação; 
II  da prévia aprovação do Gestor do Fundo.   

Subseção II 
Dos Ativos do Fundo   

Art. 20. Constituem-se ativos do Fundo do Conselho Municipal do Orçamento 
Participativo:  

I 

 

disponibilidades monetárias em instituições de crédito ou em caixa especial oriunda 
de receitas especificadas; 

II  direitos que porventura vierem a constituir; 
III  bens móveis e imóveis que forem destinados ao Fundo; 
IV  bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Fundo; 
V  bens móveis destinados à administração do Fundo.  

Parágrafo único. Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados 
ao Fundo.   

Subseção III 
Do Passivo do Fundo do Conselho Municipal do Orçamento Participativo   

Art. 21. Constituem o passivo do Fundo do Conselho Municipal do Orçamento 
Participativo as obrigações de qualquer natureza que porventura venha assumir para a manutenção e o 
desenvolvimento de suas ações.     
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Seção IV 

Do Orçamento e da Contabilidade 
Subseção I 

Do Orçamento   

Art. 22. O orçamento do Fundo do Conselho Municipal do Orçamento Participativo 
evidenciará as políticas e os programas de trabalho governamental, observados o Plano Plurianual, a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.  

§ 1º Fica criada a Unidade Orçamentária do Fundo do Conselho Municipal do 
Orçamento Participativo, a qual integrará o Orçamento do Município de São Luís em obediência ao 
princípio da unidade.  

§ 2º O orçamento do Fundo do Conselho Municipal do Orçamento Participativo 
observará, na sua elaboração e na execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação 
pertinente.   

Subseção II 
Da Contabilidade   

Art. 23. A contabilidade do Fundo do Conselho Municipal do Orçamento Participativo 
tem por objetivo evidenciar sua situação financeira, patrimonial e orçamentária observados os padrões e 
as normas estabelecidas na legislação pertinente.  

Art. 24. A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas 
função de controle prévio, concomitantemente e subseqüente, e de informar, inclusive de apropriar e 
apurar custos dos serviços e, conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e 
atualizar os resultados obtidos.   

Seção V 
Da Execução Orçamentária 

Subseção I 
Das Despesas   

Art. 25. As despesas do Fundo do Conselho Municipal do Orçamento Participativo se 
constituirão de:  

I 

 

financeiro total ou parcial de programas integrados de políticas de desenvolvimento 
urbano promovidos pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 

 

SEPLAN ou 
convênio com esta firmado; 

II 

 

pagamentos pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução 
de programas ou projeto específico; 

III 

 

aquisição de material permanente, de consumo e de outros insumos necessários ao 
desenvolvimento dos programas; 

IV 

 

atendimento de despesas diversas, de caráter urgente inadiável, necessárias à 
execução das ações e serviços referentes às políticas de desenvolvimento urbano.  

Art. 26. Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.   
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Parágrafo único. Para os casos de insuficiência e/ou omissões orçamentárias, poderão 

ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais autorizados por lei e abertos por Decreto do 
Poder Executivo Municipal.   

Subseção II 
Das Receitas   

Art. 27. A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu 
produto das fontes determinadas nesta Lei.  

Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 17 DE JULHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º  DA REPÚBLICA.    

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                           

Este texto não altera o do DOM Nº 148 de 04/08/2008 
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LEI Nº. 5.001                 DE 17 DE JULHO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO 
BENEFICIENTE DAS MÃES DA VILA DOS FRADES E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono s seguinte Lei:  

Art.1º. Fica considerada de Utilidade Pública a Associação Beneficente das Mães da 
Vila dos Frades, fundada em 24 de maio de 2003, localizada na Rua Frei Oswaldo, nº 19, Vila dos Frades. 
Bairro do Coroadinho, na cidade de São Luís.  

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 17 DE JULHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º  DA REPÚBLICA.    

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                      

Este texto não altera o do DOM Nº 148 de 04/08/2008 
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LEI Nº 5.002                            DE 17 DE JULHO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO 
FOLCLÓRICA, CULTURAL E BENFICENTE ORIENTE 
(BUMBA-MEU-BOI ORIENTE) E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública a Associação Folclórica, Cultural e 
Beneficente Oriente (Bumba-Meu-Boi Oriente), fundada em 21 de abril de 1990, localizada na Rua 
General Osório, 620, Vila Passos, na cidade de São Luís.  

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data se sua publicação.  

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 17 DE JULHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º  DA REPÚBLICA.    

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                     

Este texto não altera o do DOM Nº 148 de 04/08/2008 
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LEI Nº. 5.003                              DE 17 DE JULHO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A FEDERAÇÃO 
DE DESENVOLVIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DO 
TERCEIRO SETOR NO MARANHÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública a Federação de Desenvolvimento das 
Organizações do Terceiro Setor no Maranhão, fundada em 05 de janeiro de 1987, com sede na Avenida 
da Universidade, Qd. 10, nº 08, Cohafuma, nesta cidade.  

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.   

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 17 DE JULHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º  DA REPÚBLICA.    

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                     

Este texto não altera o do DOM Nº 148 de 04/08/2008 
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LEI Nº. 5.004                DE 17 DE JULHO DE 2008   

FICA INSTITUÍDO, NAS MATERNIDADES E 
ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES CONGÊNERES, 
A REALIZAÇÃO DO TESTE DO OLHINHO EM TODOS 
OS RECÉM-NASCIDOS NA CIDADE DE SÃO LUÍS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço a saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei;  

Art. 1º. Fica instituído, nas maternidades e estabelecimentos hospitalares congêneres, a 
realização do Teste do Olhinho em todos os recém-nascidos na cidade de São Luís.  

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução orçamentária da presente Lei, correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

Art. 3º. Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no que couber, no prazo de 
90 (noventa) dias, após a sua publicação.  

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 17 DE JULHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.    

TADEU PALÁCIO 
Prefeito               

Este texto não altera o do DOM Nº 148 de 04/08/2008 
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LEI N º 5005                                                                                                       DE 17 DE JULHO DE 2008   

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E 
APARELHAMENTO DE UM NÚCLEO DE 
REABILITAÇÃO PARA PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica criado o Programa Municipal de Reabilitação de Pessoas Portadoras de 
Necessidades Especiais, que consistirá na implantação de um Núcleo devidamente aparelhado para 
atender as necessidades de tratamento para reabilitação.  

Parágrafo único.  O Núcleo de Reabilitação mencionado no caput deste artigo deverá 
ser  instalado no prazo máximo de até 01 (um) ano a contar da data de vigência desta Lei.  

Art. 2º. A responsabilidade pela instalação do Núcleo de Reabilitação previsto nesta Lei 
ficará a critério do Poder Executivo que deverá solucionar cuidadosamente o local de funcionamento, 
para facilitar o acesso de todas as pessoas que necessitarem de atendimento.  

Art. 3º.. O Núcleo de Reabilitação previsto nesta Lei deverá disponibilizar às pessoas 
portadoras de necessidades especiais, no mínimo, as seguintes modalidades de tratamento de reabilitação:   

I  Fisioterapia; 
II  Fonoaudiologia; 
III Hidroterapia; 
IV  Musicoterapia; 
V  Psicologia; 
VI  Pedagogia; 
VII  Terapia Ocupacional; 
VIII  Reabilitação Desportiva.  

Parágrafo único.  No Núcleo de Reabilitação deverão ser ministrados cursos familiares 
acerca das limitações impostas pelas necessidades especiais, permitindo assim melhor qualidade de vida.  

Art. 4º. O Núcleo de Reabilitação deverá ser composto por equipe médica especializada 
no tratamento e acompanhamento dos pacientes.   

Art. 5º. O Núcleo de Reabilitação previsto nesta Lei atenderá crianças, adolescentes, 
adultos e idosos.  

Art. 6º. Fica autorizada a celebração de convênio entre o Poder Executivo e empresas 
privadas, na elaboração do projeto, construção, aparelhamento e manutenção do Núcleo de Reabilitação.     

Art. 7º. As despesas decorrentes da implementação desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias e suplementadas se necessário.  

Art. 8º.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.   
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Art. 9º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 17 DE JULHO DE 2008, 187º DA 
INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.   

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                                           

Este texto não substitui o publicado no DOM Nº 158 DE 18/08/2008 
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LEI Nº 5006                                DE 02 DE SETEMBRO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A UNIÃO 
BENEFICIENTE DAS DONAS DE CASA DA VILA 
CRUZADO TIBIRIZINHO E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública a União Beneficente das Donas de Casa da 
Vila Cruzado Tibirizinho, fundada em 13 de julho de 2005, inscrita sob o CNPJ nº 08.278.162/0001-06, 
sediada na Rua 08 de dezembro nº 72-A no Bairro Vila Cruzado Tibirizinho, na cidade de São Luís.   

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.   

Mando portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei pertenceram 
que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria Municipal de 
Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 02 DE SETEMBRO DE 2008, 187º 
DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.    

TADEU PALÁCIO 
Prefeito             

Este texto não altera o do DOM 177 de 15/09/2008  
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LEI Nº 5.007                       DE 02 DE SETEMBRO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O DEPARTAMENTO 
AUTÔNOMO DE DESPORTOS DA COHAB E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.    

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica considerado de Utilidade Pública o Departamento Autônomo de Desportos 
da Cohab, fundado em 15 de janeiro de 1975, com sede e foro no Município de São Luís.   

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.  

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução de presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 02 DE SETEMBRO DE 2008, 
187º DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.    

TADEU PALÁCIO 
Prefeito               

Este texto não altera o do DOM 177 de 15/09/2008  
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LEI Nº 5.008                    DE 02 DE SETEMBRO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O CENTRO 
SOCIO-EDUCACIONAL RENASCER E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei.  

Art. 1º. Fica considerado de Utilidade Pública o Centro Sócio-Educacional Renascer, 
constituído no dia 15 de dezembro de 2004, com sede nesta cidade na Av. Principal, s/nº - Sítio Pirapora, 
na cidade de São Luís.  

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.   

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir e a façam cumprir, tão inteiramente como nela de contém. 
A Secretaria Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.   

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 02 DE SETEMBRO DE 2008, 
187º DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.    

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                

Este texto não altera o do DOM 177 de 15/09/2008  
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 5.009                      DE 02 DE SETEMBRO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO 
DE JOVENS EMPREENDEDORES DO COROADINHO 

 

AJEC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º Fica considerada de Utilidade Pública a Associação de Jovens Empreendedores 
do Coroadinho 

 

AJEC, fundada em 16 de julho de 2005, como sede na Rua São José, nº 14, Qd. 37, Lt. 
10  Coroadinho, na cidade de São Luís.   

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.   

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertenceram que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela de contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.    

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 02 DE SETEMBRO DE 2008, 
187º DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.    

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                 

Este texto não altera o do DOM 177 de 15/09/2008  
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

  
LEI Nº 5.010                   DE 05 DE SETEMBRO DE 2008   

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A FEDERAÇÃO 
ATLÉTICA MARANHENSE - FAMA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.  

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º Fica considerada de Utilidade Pública a Federação Atlética Maranhense - 
FAMA, fundada em 06 de julho de 2006, com sede na Rua 06. nº. 09 Parque Sabiá, bairro  Parque  dos 
Sabiás  na cidade de São Luís.   

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.   

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertenceram que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela de contém. A Secretaria 
Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.    

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 05 DE SETEMBRO DE 2008, 
187º DA INDEPENDÊNCIA E 120º DA REPÚBLICA.    

TADEU PALÁCIO 
Prefeito                 

Este texto não altera o do DOM 178 de 16/09/2008 
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