
)irio Iftci A 

N° 129 12 	Páginas EDIÇÃO DE HOJE 

DIARIO OFICIAL 

ANO-  2W5 
MES: JULHO 
NUMERO: 129 

1 	11 
FLEX53970 

1 

ANO XXV - SÃO LUÍS, 08/07/2005 

      

      

      

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

 

      

  

LEI N° 4.493 
	

DE 08 DE JULHO DE 2005 

 

CRIA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO - FUMPH E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

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. I°. Fica criada a Fundação Municipal de Patrimônio histórico - FUMPH, 
com personalidade juridica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e 
dotação orçamentária própria, vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento - SEPLAN. 

Art. 2°. A Fundação Municipal de Patrimônio Histórico - FUMPH tem como 
finalidade institucional executar a politica de salvaguarda e proteção do patrimônio cultural 
de São Luis, de acordo com o determinado na Lei Orgânica do Município, desenvolvendo 
ações relativas à preservação, restauração, manutenção, divulgação e revitalização do 
conjunto de bens tangíveis e intangíveis, englobando o patrimônio edificado, a história da 
cidade, o patrimônio arqueológico, a paisagística tombada e as técnicas e artes de relevante 
interesse cultural, bem como as maneiras de saber e fazer, procedendo a estudos técnicos 
para orientar propostas de tombamento e dé certificados de relevante interesse cultural, além 
de formular listas dos bens de interesse para a preservação no âmbito do municipio de São 
Luís 

Art 3°. Para exercer suas competências, a Fundação Municipal de Patrimônio 
Histórico - FL'MPII observará os seguintes principios: 

I - respeito aos direitos dos cidadãos de usufruir os bens patrimoniais, 

II 	dar ciência aos cidadãos de seus deveres para cont a preservação do 
patrimônio cultural do municipio, principalmente àqueles que são usuários diretos destes 
bens, 

III - reconhecer e respeitar a diversidade cultural da cidade, buscando a 
preservação de sua identidade cultural e a manutenção de sua memória social; 

IV - promover a participação social ativa da sociedade civil, organizada ou 
não, parceiros institucionais e cidadãos que se encontram envolvidos no processo de 
preservação e conservação; 

V - promover a melhoria da qualidade sócio-ambienta ,,as áreas consideradas 
de relevante interesse cultural: 

VI - promover a melhoria da qualidade de vida da população residente e 
usuária, criando mecanismos de promoção de atividades econômicas e de inclusão social; 

VII - promover o acesso às informações para todo cidadão interessado no 
assunto. 

Art. 4°. A Fundação Municipal de Patrimônió Histórico - FUMPH tem a 
seguinte estrutura administrativa 

I - Presidência; 
II - Gabinete da Presidência; 
III - Assessoria Técnica; 
IV - Superintendência de Gestão Cultural. 
a) Coordenadoria de Patrimônio; 
b) Coordenadoria de Relações Sociais; 
c) Coordenadoria de Meritória e Documentação; 
d) Coordenadoria de Administração e Finanças. 

Art. 5°. Á Presidência compete coordenar, dirigir, articular, supervisionar e 
gerenciar as atividades de planejamento e execução da politica de preservação e conservação 
do patrimônio cultural do município de São Luis, além de buscar parcerias técnicas e 
financeiras para realização dos projetos e programas de revitalização do Centro Histórico e 
áreas de relevante interesse cultural. 

Art 6°. Ao abincte da Presidência, órgão de apoio e assessoramento direto, 
compete: 

1 - recepcio -. r fazer a triagem e encaminhar o público que busca os serviços 
sob responsabilidade da Fun. ação; 

II - coordenar as atividades sociais e de trabalho do Presidente através da 
elaboração e controle de sua : genda; 

RI - elabor r, expedir c arquivar os documentos e correspondências 
administrativas da Fundação; 

IV - executar . s atividades de expediente em geral; 	• 

V - divulgar o. ras, eventos e relatórios de prestação de contas da Fundaçáo, 

VI - assessora o Presidente em toda situação que se fizer necessária. 

A 	À Asse soria Técnica compete: 

I - pra..ejar a politica a ser estabelecida pela Fundação, em articulação com as 
diretrizes da presidência, dos .rgãos técnicos internos e a unidade de planejamento geral do 
municipio; 

II - promover e todos e projetos de modernização de qualidade para o melhor 
funcionamento da Fundação. 

Art. 8°. À Superi tendência de Gestão Cultural compete. 

I - gerenciar e 	icular os procedimentos das coordenadorias técnicas a ela 
submetidas; 

II - definir e apti r o plano de ação anual da Fundação, 

aplicação da politica de salvaguarda c preservação do 
nico, indicando ações em consonância com as diretrizes de 
te e com as necessidades demandadas pelas coordenadorias 

r programas e projetos integrados, abrangentes e 
entrada, técnica, social e economicamente, atendendo da 
ades das áreas de relevante interesse à preservação; 

V - monitorar e controlar as ações e avaliar os resultados, realizando 
adequações quando for necessário. 

Art. 9°. À Coorden oria de Património compete: 

1 - acompanhar, s pervisionar, controlar e implantar ações, coar vistas a 
assegurar a protçáy e disciplinar preservação do acervo de bens tangiveis existentes, cuja 
expressão tenha s gniÍ.eado para o 

I

atrimônin cultural do municipio de São Luis; 

II - realizar vistoriab técnicas e levantamentos dos imóveis tombados ou de 
relevante interesse à preservação, .m vistas ao controle de conservação dos prédios, ao 
incremento do cadastro da Fundaçà e sugestão dos percentuais de isenção de IPTU a serem 
encaminhados à Secretaria Municip. da Fazenda; 

111 - realizar est :.os e levantamentos arquitetônicos necessários ao 
desenvolvimento dc projetos dc mel ,.rias para as áreas de interesse histórico; 

IV - desenvolver p ojetos de preservação e conservação dos imóveis e 
logradouros tombados, buscando a p eservação e conservação dos mesmos; 

V - atender às dcman.as da comunidade c dos usuários do Centro histórico, 
no que diz respeito ao patrimônio ma rial do município, 	' 

VI -- proporcionar a cessibilidade de dados sobre o patrimônio cultural e 
histórico tangível do Municipio de Sã. Luis. 

Art. 10. À Coordenado 'a de Relações Sociais compete: 

- acompanhar, sup- isionar, controlar e implantar ações, com vistas a 
promover o incremento da dinâmica so ial, cultural e econômica das áreas tombadas; 

II - identificar as dema s sociais da área e desenvolver projetos que visem à 
Ihoria da qualidade de vida da opulação, através de lações de fortalecimento da 

t '..a • fade; 
PS -.realizar estudos e levantamentos sócio econômicos necessários ao 

desenvolvimento -d:-p, ojetos de melhori s para as áreas de interesse cultural e histórico; 

IV - acompanhar e 	plantar programas que promovam a educação 
patrimonial e cidadã, em conjunto com a Coordenadoria de Memória e Documentação; 

III - garantir a 
patrimônio cultural, no âmbito t 
gestão estabelecidas pelo preside 
técnicas; 

IV - desenvol 
multidisciptinrcs, de forma con 
melhor maneira possivel às necess 
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4 VIGIAS 

TOTAL 29 

ANEXO I 
QUADRO DE CARGOS EFETIVOS 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO - FUMPH 

N° 	 NOMENCLATURA QUANT. 

1 ADVOGADO 

2 

3 ARQUITETO 

4 SOCIÓLOGO 

5 HISTORIADOR 

ANTROPÓLOGO 6 

ADMINI S T RA DO R/AD M 1 N l S' I' RADOR 
PÚBLICO 

,3 

2 

1 

1 

7 CONTADOR 

ARQUIVISTA 

BIBLIOTECÁRIO 

10 DESENHISTA PROJETISTA 

11 	TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

12 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

13 AGENTE ADMINISTRATIVO 

14 AUXILIAR OE SERVIÇOS GERAIS 

1 8 

9 

1 

3 

4 

Iv1OTORIST¡' DE VEÍCULO LEVE 
	

2 

IS 

16 

VIII — registrar, controlar e fazer o tombamento do patrimônio colocado sob a 

guarda da Fundação; 

IX — realizar o inventário anual dos materiais e do patrimônio alotado na 

X — organizar o protocolo da Fundação; 

XI -- organizar e manter o arquivo dc interesse do Orgão; 

XII — registrar c controlar o consumo de combustível e pneus e a época de 
revisão dos veículos automotivos do Órgão, bem como encaminhar essas informações á 
Secretaria Municipal dc Administração; 

XIII — manter a limpeza e promover a conservação de móveis, equipamentos c 

instalações do Órgão; 

XIV — elaborar a proposta orçamentária da Fundação, respeitadas as diretrizes 
e orientações contidas no Plano de Ações desenvolvido pelo Governo Municipal, através dos 
eixos macropoliticos, c o estabelecido no Plano Setorial do Órgão; 

XV — elaborar a programação financeira, o cronograma de desembolso e o 
fluxo de caixa da Fundação, observadas as cotas e as orientações emanadas pela Secretaria 
Municipal de Fazenda; 

XVI — emitir empenhos relativos a todas as despesas da Fundação, 

XVII - liquidar e ordenar as despesas do Órgão, através do exame e 
conferência dos processos de pagamento; 

XVIII — enviar as informações contábeis à Secretaria Municipal de Fazenda 
para a consolidação da contabilidade da Prefeitura; 

XIX — realizar adiantamentos aos titulares das unidades administrativas da 
Fundação, segundo autorização do Presidente, para custear pequenas despesas. 

Art. 13. O Fundo de Preservação e Revitalização do Patrimônio Histórico e 
Cultural da Cidade de São Luís, criado pela alínea a, inciso III, artigo 19, da Lei n.° 3.252, de 
29 dc dezembro de 1992 e regulamentado pela lei n " 3.714, de 1° dc setembro de 1998, será 
administrado pela Fundação Municipal de Património Histórico - FUMPH, em consonância 
com as ações indicadas pelo Núcleo Gestor do Centro Histórico de São Luis. 

Art. 14. A Fundação Municipal de Patrimônio Histórico - FUMPII terá 
regimento próprio, aprovado por ato do Chefe do Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) 

dias, a contar da data da publicação da presente Lei. 

Fundação; 
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V — realizar trabalho social de sensibilização e mobilização da comunidade 
residente c usuária do Centro Histórico e de relevante interesse à preservação; 

VI - atender às demandas da comunidade e dos usuários do Centro Histórico, 
no que diz respeito ao patrimônio humano do município; 

VII — proporcionar a acessibilidade de dados sócio-econômicos sobre as áreas 
tombadas e de relevante interesse à preservação do município de São 1.uis 

Art 11. À Coordenadora de Memória e Documentação compete: 

I - acompanhar, supervisionar, controlar e implantar ações, com vistas a 
assegurar a proteção e disciplinar à preservação do acervo de bens intangíveis existentes, cuja 
expressão tenha significado para o patrimônio cultural e histórico do município de São Luís; 

II - zelar pelo acervo histórico documental do município, preservando e 
conservando as fontes primárias e secundárias, o material iconográfico, livros antigos e 

recentes que retratem a história da cidade; 

111 — promover ações de resgate e registro dos valores culturais relevantes para 
preservação da memória e documentação cultural da zona urbana, suburbana e rural do 

município de São Luís; 

IV — realizar estudos e levantamentos históricos necessários ao entendimento c 
ao desenvolvimento de projetos de melhorias para as áreas de interess •.istórico, 

V — desenvolver projetos de preservação c conservação dos bens históricos de 
valor imaterial, buscando a preservação e conservação dos mesmos; 

VT — atender ás demandas da comunidade e dos usuários do Centro Histórico, 
no que diz respeito à história, á memória e ao patrimônio imaterial do municipio, 

VII — proporcionar a acessibilidade de dados sobre o patrimônio cultural 

intangível do município de São Luis. 

Art. 12 À Coordenadoria de Administração, Orçamento c Finanças compete.  

I — preparar as informações relativas à freqüência, à concessão de licenças e ao 
recebimento de hora extra pelos servidores da Fundação, para subsidiar a elaboração da folha 
de pagamento pela Secretaria Municipal de Administração; 

II — elaborar a escala de férias dos servidores lotados no Órgão e encaminhar à 
Secretaria Municipal de Administração, 

III — propor à Secretaria Municipal de Administração a lotação do pessoal do 

Órgão; 

IV — solicitar à Secretaria Municipal de Administração a remoção de seu 
pessoal para outras unidades administrativas da Prefeitura; 

V — remeter à Secretaria Municipal de Administração toda documentação ou 
informação sobre o pessoal lotado no Órgão e que deva integrar o cadastro geral de 
servidores da Prefeitura; 

VI -- controlar e manter o estoque de material da Fundação; 

VII — solicitar a aquisição dos materiais que tenham atingido seu ponto de 

ressuprimento; 

Art. 15. Os cargos de provimento efetivo da Fundação Municipal dc 
Patrimônio Histórico - FUMP11 são os constantes do Anexo 1, que integra a presente Lei. 

Art. 16. Os cargos em comissão da Fundação Municipal de Patrimônio 
Histórico - FUMPH são os constantes do Anexo 11, que integra a presente Lei. 

Art. 17. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover, 
mediante decreto, as modificações orçamentárias que se fizerem necessárias ao cumprimento 
desta Lei, inclusive a abertura dc créditos adicionais, respeitados os valores globais 
constantes da Lei Orçamentária Anual. 

Art. 18. Fica extinta, na estrutura básica da Fundação Municipal de Cultura, a 
Coordenação de Património Cultural, criada pela Lei n° 3.608 de 21 de julho de 1997, em seu 
art 2°, III, 3.2. 

Art 19. Esta Lei entra em ,'vigor na data de sua publicação. 

Ari 2d°. Revogam-se as disposições cm contrário. 

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lci 
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 RAVARDIÉRE, EM SÃO LUÍS, 08 DE JULHO DE 
2005, 184° DA INDEPENDÊNCIA E 117° DA REPÚBLICA 

• 
TADEU PALÁCIO 

' Prefeito 

ANEXO II 
QUADRO DE CARGOS EM (:OMISSÃO 

EubroçÇÃO MUNI CCU'AL DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO - FUMPH 

N° NOME CLATURA SÍMBOLO QUANT 

1 PRESIDENTE DAS-I 	1 	i 

2 SUPERINTENDENTE D • GESTÃO CULTURAL D1.1\ S-3 1 

3 CIIEFE DE. GABINETE DAS-4 1 

4 CHEFE DA ASSESSOR i TÉCNICA DAS-6 1 

5 COORDENADOR DE P TRIMÓNIO DAS-6 1 

6 COORDENADOR DE RELAÇÕES SOCIAIS DAS-6 1 

7 COORDENADOR DE 	MORTA E DOCUMENTAÇÃO DAS-6 1 

8 COORDENADOR DE 	MINISTRAÇÃO E. FINANÇAS DAS-6 I 

9 ASSESSOR TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DAI-1 2 

10 ASSESSOR TÉCNIC a DE NÍVEL MÉDIO DAI-2  1  

1O"AT. 11 



ANEXO ÚNICO 
ESTRUTURA, SIMBOLGIA E D:NOMINAÇÀO DOS CARGOS COMISSIONADOS 

ACRESCIDOS À PRO URADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. 

II  
	 DENOMINAÇAO 
Chefe da Procuradoria Fiscal  
Subchefe da Procuradoria Fiscal  

1TOTAL  

SIMIIOLO  
DAS -3 
DA$-5 

QUANTIDADE 
	01  

01 	 
02 
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LEI N° 4.494 	 DE 08 DE JULHO DE 2005 

DISCIPLINA A RETRIBUIÇÃO 
PECUNIÁRIA MENSAL DOS CARGOS 
COMISSIONADOS QUE. ESPECIFICA 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. I°. A retribuição pecuniária mensal devida ao Secretário 
Adjunto, Procurador Geral Adjunto, Controlador Adjunto, Presidente de Fundação, 
Presidente de Instituto, Presidente de Autarquia, Comandante da Guarda Municipal e Diretor 
Geral dos Hospitais Municipais Djalma Marques e Clementino Moura, importa em RS 
7.500,00 (sete mil c quinhentos reais), sendo defeso o acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. 

Art. 2°. O cargo comissionado de sub-comandante da Guarda 
Municipal, passa a ter a simbologia DAS-2, c os de Chefe de Gabinete da Administração 
Indireta passam a ter a simbologia DAS-4. 

Art. 3°. Os ocupantes de cargos efetivos que estejam no exercício de 
quaisquer dos cargos comissionados indicados nos artigos antecedentes e recebendo, de 
forma acumulativa, a remuneração deste, devem optar por uma ou outra, sendo vedada 
acumulação remuncratória. 

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

Art 5°. 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, 08 DE JULHO 
DE 2005, 184° DA INDEPENDÊNCIA E 117° DA REPÚBLICA 

• 
TADEU PALÁCIO 

Prefeito 

LEI N° 4.495 	 DI? 	08 	DE JULHO DE 2005 

EXTINGUE CARGO NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE 
SÃO LUIS. 

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

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

Art. 1° - Fica extinto o cargo de Superintendente Técnico de Ações 
Intermunicipais da Secretaria Municipal de Articulação e Desenvolvimento Metropolitano de 
São Luis, criada pela Lei n ° 4.128. de 23 de dezembro de 2002 

Art. 2° - Esta T.ci entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° - 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, 08 DE JULHO 
DE 2005, 184° DA INDEPENDÊNCIA E 117° DA REPÚBLICA 

TADEU PALÁCIO  
Prefeito 

LEI N° 4.496 
	

1)E 08 DE JULHO DE 2005 

DISPÕE SOBRE A REINTEGRAÇÃO DA 
PROCURADORIA FISCAL E SUBPROCURADORIA 
FISCAL À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

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

Art. 1 A Procuradoria Fiscal e a Subprocuradoria Fiscal deixarão de 
cs.np.ir a estrutura or . izacional da Secretaria Municipal de Fazenda, passando a integrar, 
como órgão de atuação e.pecífica, a da Procuradoria Geral do Municipio 

§ 1' Fi.: acrescidos ao inciso III, do art. 5°, da Lei n° 4.118, de 23 de 
dezembro de 2002, os ens 1.5 e 1.5 1, Procuradoria Fiscal e Subprocuradoria Fiscal. 
respectivamente. 

§ 2° Fi : m acrescidos ao Anexo 1 da Lei n° 4.1 18, de 23 de dezembro de 
2002, os cargos em comi são de Chefe da Procuradoria Fiscal e Subchefe da Procuradoria 
Fiscal, nos moldes do Ane o Único desta Lei. 

§3°An meação dos cargos comissionados referidos no parágrafo anterior 
recairá, preferencialmente sobre os ocupantes de cargo efetivo de Procurador do quadro 
permanente da Procurado Geral do Municipio. 

Art. 2° 	umbem à Procuradoria é Subprocuradoria Fiscais: 

- pro over a arrecadação judicial e extrajudicial da dívida ativa do 
Município, de qualquer nat reza tributária ou não; 

Município; 
	II - ajui.. r todas as ações de nobrança executiva da divida ativa do 

TII - repr-:entrr a Fazenda Bíblica Municipal nos processos de inventário, 
arrolamento e partilha, art.: dação de bens de ausentes e de herança jacente; 

IV - defe der os interesses da Fazenda Municipal nos mandados de 
segurança relativos a matéria ributària: 

V - instrui todo e qualquer processo de natureza tributária submetido à 
Procuradoria Geral, nele emit . o parecer conclusivo, 

VI - repre fitar a Fazenda Municipal em processos ou ações que versem 
sobre matéria financeira, relac nada com a arrecadação tributária; 

VII - apurar a liquidez e certeza da divida municipal de natureza tributária, 
inscrevendo-a para fins de cob ança, amigável ou judicial; 

VIII - indi'. , necessariamente, representante em grupos de estudos 
incumbidos de alterar ou comp ar a Legislação Tributária do Município; 

IX - examin r as ordens e sentenças judiciais cujo cumprimento dependa 
da iniciativa do Secretário Mun cipal de Fazenda ou do Procurador Geral do Município; 

X - assessor. o Procurador Geral e o Procurador Geral Adjunto nos 
assuntos relativos à matéria de • competência. 

Parágrafo ún: o - As atribuições listadas neste artigo não admitem 
delegação. 

Art. 3° Os ho .rários advocatícios oriundos das demandas tributárias terão 
a seguinte destinação: 

I - 2/3 (dois terços) para todos os Procuradores efetivos lotados na 
'rocuradoria Geral do Municípi , independentemente de exercício de cargo comissionado, a 
ser rateado de forma isonômic cujos valores serão repassados até o último dia do mês 
subseqüente ao da respectiva ap ração, a titulo de vantagem pessoal não-incorporável, nem 
computável para cá! ulo de qualq er vantagem reruneratóra. 

II -- 1/3 (um te ço) para o Fundo Especial da Procuradoria, destinado ao 
aparelhamento da Procuradoria 	ral do Município e aperfeiçoamento dos Procuradores 
Municipais e demais servidores 	Casa, devendo a respectiva importância ser diretamente 
depositada pelo setor competente mensalmente, em conta especial de instituição financeira, 
à disposição da Procuradoria Gera do Município. 

Art. 4° Esta Lei ntra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5° Revog 	se o art. 11 da Lei n° 3.381, de 15 de fevereiro de 1995, 
com redação dada pelo art. 1° da ei Promulgada n° 65, de 21 de fevereiro de 2002; o inc. 
IV, do art. 2°, da Lei n° 3.515, de 8 de julho de 1996, com redação dada pelo art. 1°, da Lei 
n° 3.776, de 30 de dezembro de 1 8; o art. 4° e n°' 04 e 01 do Anexo 1, da Lei n° 3.776, de 
30 de dezembro de 1998; assim co o todas as disposições em contrário. 

Mando, porta}n~tto, a todos quantos o conhecimento e execução da 
presente Lei pertencerem que a cur)tpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se 
contém. A Secretaria Municipal de overno a faça imprimir, publicar e correr. 

PALÁCIO D LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUÍS. 08 DE JULHO 
DE 2005, 184° DA INDEPENDÊN IA E 117° DA REPÚBLICA. 
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ADEU PALÁCIO 

e 

li1 
Prefeito 

São Luís, 08 de julho de de 2005 - 03 
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LEI N° 4.497 	 DE 08 DE JULHO DE 2005 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA 
SECRETARIA 	MUNICIPAL 	DE 
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - 
SEPLAN, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS 

O PREFEITO DE SÃO LUIS, 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°. Fica criada a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento -  

SEPI.AN, diretamente subordinada ao Chefe do Poder Executivo Municipal 

Art. 2°. A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento tem como 

finalidades institucionais precípuas: 

1 - o assessoramento superior ao Chefe do Poder Executivo Municipal no 
direcionamento político comum, na integração, na articulação, na coordenação e na garantia 
da continuidade do processo de desenvolvimento local, bem como a compatibilidade com os 
planos de desenvolvimento estadual, regional e nacional com o Município; 

II - a compatibilização, integração, consistência e complementariedade mútuas dos 
vários instrumentos de planejamento e de gestão utilizados para o fim mencionado no inciso 

anterior, 

III - a proposição e promoção da implementação da política municipal de geração de 
emprego, trabalho, renda e desenvolvimento, em articulação com as politicas nacionais e 
estaduais adotadas nesse campo 

§ 1° A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento é o órgão central 
dos Sistemas de Planejamento do Município e de Comando da Execução Orçamentária, 
sendo responsável também pela coordenação do sistema de geração de emprego, trabalho, 
renda e produção econômica da Administração Municipal. 

§ 2°. O objeto centrai da atuação integradora, articuladora e coordenadora da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento é o comando de processos 

participativos e democráticos de: 

I - proposição e implementação da política municipal de geração de emprego, 

trabalho e renda e desenvolvimento; 

11 - construção de uma visão compartilhada de futuro e coneeúção de uma forma de 
direcionamento comum para o desenvolvimento local, regional e nac.,nal com o Município, 
através de Macropolíticas Estratégicas; 

111 - construção, consolidação, monitoramento, avaliação e revisão do Plano 
Estratégico do Municipio e de sua legislação complementar; 

IV - construção, consolidação, monitoramento, avaliação e revisão das 
Macropoliticas Municipais; 

V - construção, consolidação, monitoramento, avaliação, revisão e redação final dos 
Anteprojetos de Lei do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento 
Anual; 

VI - aprimoramento da qualidade e promoção da excelência na gestão municipal, 

VII - administração da Escola de Governo c Gestão Municipal, objetivando o 
aprimoramento contínuo do quadro de recursos humanos da Administração Municipal, em 
estreita colaboração com a Secretaria Municipal de Administração e outros órgãos de 
capacitação para pessoal especializado da Administração Direta e Indireta do Município. 

Art. 3°. A estrutura admiuisuativa da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento tem a seguinte subdivisão formal interna: 

1- Gabinete; 

II - Assessoria Técnica, 

III - Assessoria Juridica; 

IV - Assessoria do Eixo Macropolitico de Desenvolvimento Institucional; 

V - Assessoria do Eixo Macropolitico de Desenvolvimento Humano, Social e 
Econômico Sustentável; 

VI - Assessoria do Eixo Macropolitico de Desenvolvimento Ambiental c Urbano 
Sustentável; 

VII - Secretaria Adjunta de Geração de Emprego, Trabalho, Renda e 
Desenvolvimento da Produção, 

a) Superintendência de Estudos, Planejamento e Marketrng, 

b) Superintendência de Programas de Fomento; 

c) Superintendência de Atendimento, 

d) Superintendência de Capacitação de Empreendedores e Trabalhadores; 

VIII - Secretaria Adjunta de Planejamento Estratégico e Governamental: 

a) Superintendência de Planejamento Estratégico; 

b) Superintendência de Planejamento Governamental; 

IX - Escola de Governo e Gestão Municipal: 

a) Superintendência Técnico-pedagógica; 

b) Superintendência Operacional,  

X - Coordenação de Administração, t rçamento e Finanças; 

XI - Coordenação de Informática. 

Art. 4°. O Gabinete tem por responsabilidade as seguintes funções vitais e suas afins: 

I - recepção. triagem e encaminharento do público que busca audiência com o 

Sc.:retáno. 

II - coordenação das atividades saciais c de trabalho do Secretário, através da 

elaboração c controle de sua agenda; 

III - elaboração, expedição e arquivamento da correspondência da Secretaria, 

administrativo ao Secretário; 

IV - execução das atividades de expediente em geral, secretariado e outras de apoio 

V - organização e atualização do arquivo de documentos, correspondências e leis de 

interesse da Secretaria; 

VI - redação c expedição da correspondência e de atos oficiais do Orgão, 

VII - divulgação de obras, eventosle relatórios de prestação de contas da Secretaria. 

Art. 5°. A Assessoria Técnica temi por responsabilidade as seguintes funções vitais e 

suas afins: 

I - elaboração de projetos de captação de recursos, junto a organismos nacionais e 
internacionais, em parceria com a Secretari t Municipal de Articulação Institucional. 

i 

IT - elaboração de projetos de captação de recursos e outros considerados 
estratégicos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal; 

III - orientação técnica, coordenação c, quando necessário, acompanhamento e 
revisão da elaboração de projetos de captação de recursos elaborados por outros órgãos da 

Administração Municipal, 

IV - manutenção de estreita intpr-relação com a Secretaria Municipal de Articulação 

lnstitt.:ional, para: 
	

Ì 

a) coordenar, junto a outros órgãos da Administração Municipal, a implementação 
das medidas necessárias à tramitação de processos de interesse do Município nos órgãos 
nacionais e internacionais sediados no Dkstrito Federal; 

b) zelar pelo cumprimento do ,5 prazos para atendimento de exigências e pedidos de 
informações e de documentação feitos pelos órgãos mencionados na alinea anterior; 

V - condução de análise têcnica e verificação do cumprimento integral das 
exigências estabelecidas nesta Lei, ìadispensáveis para a criação oficial de projetos e 
designação dos respectivos Coordenadores para os cargos em comissão existentes e vagos, 
bem como emissão de parecer para a decisão final do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

VI - coordenação de progratftas de qualidade, voltados para o aprimoramento do 
desempenho da gestão municipal, em articulação com os demais órgãos que a compõem, 

i 
VII - realização de estudos, pesquisas e missões técnicas especiais; 

VIII - preparação de documeatos que não se enquadrem na área de atuação de outros 
órgãos da Secretaria c execução de gúalquer outra atividade técnica que lhe for delegada pelo 
Titular da Pasta. 

Art. 6°. A Assessoria Jurídico tem por responsabilidade as seguintes funções vitais e 

suas afins. 

I - assessoramento à Secretaria nos assuntos de natureza jurídica; 

II - emissão de pareceres eni processos e consultas de interesse do Orgão; 

III - elabç:ação de contrais, acordos, convênios, bem como de editais de licitação. 
sempre que for necessária a aquisiç o de material, equipamento ou serviço de uso especifico 

da Secretaria; 	e • 

IV - fornecimento de orientação ao pessoal da Secretaria quanto à observância de 

I 
leis, normas e regulamentos; 

V - assessoramento à Comissão de Licitação; 

VI - questionamento, na âmbito administrativo, da constitucionalidade de leis, 
decretos e atos normativos municio is, antes de sua aplicação; 

VII - análise de minutas c e projetos de leis, decretos e atos normativos, elaboradas 
pelo Orgão ou a ele submetidas par criticas e sugestões. 

Art. 7°. As Assessorias das Eixos Macropolíticos de Desenvolvimento Institucional, 
de Desenvolvimento Humano, Social e Econômico Sustentável c de Desenvolvimento 
Ambiental e Urbano Sustentável êm por responsabilidade a função vital de instrumentar e 
operacionalizar a integração das macropoliticas e do processo de planejamento 
governamental a cargo da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, 
especialmente: 	 ¡ 

I - preparação prévia, I ordenação e apoio técnico-administrativo aos Fóruns de 
Articulação e Planejamento Integrado, especialmente através da realização dos estudos e 
pesquisas necessários tanto para a apresentação dc subsídios às reuniões, quanto para a 
execução das ações que darão continuidade ao tratamento das questões ali debatidas; 

II - definição da metodologia e construção dos indicadores globais para a avaliação 
ao eficiência, eficácia e efetivikíade da Administração Municipal, em conjunto com a 
Superintendência d; Planejamento Estratégico e a Superintendência de Planejamento 
Governamental da prepria Secretaria Municipal da Planejamento e Desenvolvimento, bem 
como com a Contrca.doria Geral do Município, a Secretaria Municipal de Fazenda c com 
outros órgãos municipais, quandi couber; 

III - coordenação, em' articulação com a Controladoria Geral do Município, a 
Secretaria Municipal da Fazendá e outros órgãos municipais, do processo de avaliação do 
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desempenho da Administração Municipal, com foco nas macropoliticas, bem como 
apresentação técnica de seus resultados nos Fóruns de Articulação e Planejamento Integrado; 

IV - elaboração de minutas de documentos consolidando as decisões tomadas nos 
Fóruns de Articulação e Planejamento Integrado; 

V - negociação da implantação, acompanhamento, articulação, supervisão, 
monitoramento e avaliação daqueles processos de trabalho e projetos transversais, com os 
seguintes requisitos. 

a) perpassar vários órgãos municipais; 

b) contribuir para concretizar as suas demais funções vitais; 

c) não se enquadrar na competência das Superintendências subordinadas à Secretaria 
Adjunta de Planejamento Estratégico c Governamental; 

VI - colaboração nos processos de planejamento estratégico e governamental a cargo 
das Superintendências da Secretaria Adjunta de Planejamento Estratégico c Governamental, 
bem como no acompanhamento de sua implementação e no levantamento de problemas que 
venham a ocorrer nessa etapa de seu desenvolvimento, através dos eixos macropolíticos que 
assessoram. 

Parágrafo único. As três Assessorias de Eixo exercerão papel estratégico no 
cumprimento das finalidades institucionais e dos objetivos centrais da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Desenvolvimento, tendo, para tanto, que adotar um regime de trabalho 
conjunto com estreita vinculação, parceria de esforços, compartilhamento de informações e 
percepções e cooperação mútua 

Art. 8° A Secretaria Adjunta de Geração de Emprego, Trabalho, Renda e 
Desenvolvimento da Produção tem como finalidade institucional precípua a proposição e 
promoção da implementação da política municipal de geração de emprego, trabalho, renda e 
desenvolvimento da produção, em articulação com as políticas nacionais e estaduais adotadas 
nesse campo. 

§ I. Os objetivos centrais da Politica Municipal de Geração de Emprego, Trabalho, 
Renda e Desenvolvimento da Produção consistem em 

I - criação de condições favoráveis e de facilidades para o processo de geração de 
emprego, trabalho, renda e desenvolvimento socioeconômico do Município; 

II - fundamentação, apoio técnico, material e financeiro, estímulo e fomento ao 
processo de geração de emprego, trabalho, renda e desenvolvimento socioeconômico no 
Município, bem como a busca da remoção dos obstáculos que têm impedido a sua evolução 
adequada, 

111 - criação e garantia das condições de sustentabilidade do processo de geração dtr 
emprego, trabalho, renda e desenvolvimento socioeconômico do Município sob todos os 
aspectos, inclusive o ambiental; 

IV - expansão, diversificação, modernização tecnológica, redução dos custos e 
melhoria da qualidade da base produtiva do Município e do nível de qualificação de sua mão-
de-obra, visando a sua inserção no mercado de trabalho; 

V - criação de uma economia solidária no Município; 

VI - incremento do grau de independência do Município em relação a produtos 
oriundos de fora. 

§ 2°. A Secretaria Adjunta de Geração de Emprego, Trabalho, Renda c 
Desenvolvimento da Produção exercerá, de acordo com as normas emanadas pelo Secretário 
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, um papel de articulação inter-setorial das 
atividades desenvolvidas por outras Secretarias Municipais, no campo de atuação da política 
mencionada no § I° deste artigo, com o objetivo precipuo de: 

I - garantir que se fundamentem em visão, base de informações, objetivos, diretrizes 
e estratégias comuns, advindos do processo de planejamento estratégico, ressalvado o 
respeito necessário às especificidades típicas de seus vários enfoques setoriais; 

II - propiciar a percepção, a análise e o tratamento orgânico da atuação da 
Administração Municipal nesse campo, bem como integrar, coordenar, compatibilizar e 
harmonizar os desempenhos setoriais; 

Til - aproveitar melhor os recursos e os esforços despendidos, potencializando os 
resultados e evitando duplicidades e desperdícios. 

Ar. 9°. A Superintendência de Estudos, Planejamento e Markering tens por 
responsabilidade as seguintes funções vitais e suas afins: 

1 - coordenação, no âmbito da Secretaria Adjunta de Geração de Emprego, Trabalho, 
Renda e Desenvolvimento da Produção, do processo de planejamento governamental, 
incluindo as atividades e procedimentos relativos à elaboração do Plano Plurianual, os 
subsídios para as Diretrizes Orçamentárias, a Proposta Orçamentária Anual, bem como a 
participação em seu monitoramento e avaliação, em articulação com a Secretaria Municipal 
de Planejamento e Desenvolvimento, bem como com os Eixos e Fóruns Macropoliticos; 

11 - coordenação do processo de planejamento, monitoramento e avaliação da 
Política Municipal de Geração de Emprego, Trabalho, Renda e Desenvolvimento da 
Produção Municipal corno um todo, em articulação com as demais Secretarias atuantes no 
mesmo campo, 

III - realização de estudos e pesquisas para o levantamento das informações 
necessárias à fundamentação da sua atuação específica, especialmente: 

a) os que sirvam para caracterizar o perfil socioeconômico do Município, incluindo 
suas vocações, recursos, infra-estrutura de serviços públicos, vantagens competitivas, 
potencialidades e fragilidades; 

b) os que caracterizem o seu mercado atual - produtor, consumidor, distribuidor c de 
mão-de-obra - e seus pontos fortes e fracos, de forma a fundamentar a ação governamental na 
área; 

c) os çJe indiquem possibilidades e oportunidades, existentes nos âmbitos 

municipal, regional, nacional e internacional, para a expansão e o fortalecimento do mercado 
para a colocação da produção locai, bem como para o surgimento de novos negócios, 
empregos e ocupações er}t São Luis; 

IV - planejamento, implementação e gestão do sistema de informações sobre a 
ge -aYão de emprego, trabalho, renda c produção municipal, incluindo análise das informações 
rei.... antes a serem conte piadas, respectivas fontes e formas de captação e organização, bem 
como sua gestão e man u tenção atualizada, em articulação com a Secretaria Municipal de 
Informação e Tecnologia;; 

V - planejame to, implementação, monitoramento e avaliação do rnarketing 
socioeconômico do Mur cirno, conforme orientação final do Secretário da SEPLAN, em 
articulação com a Secreta ia Municipal de Comunicação Social e outros órgãos municipais, 

VI - divulgação dos resultados dos estudos e pesquisas para outros órgãos 
governamentais, municipars ou não, bem como para os demais atores locais relevantes, 
especialmente para investidores e empreendedores reais e potenciais, objetivando: 

a) o incremento, modernização tecnológica e a melhoria da qualidade da produção 
local; 

b) o incremento dás  geração de emprego, trabalho e renda; 

c) a dinamização d

I

ó desenvolvimento socioeconômico sustentável municipal; 

VII - elaboração áu obtenção de estatísticas socioeêonmieas sobre o Município, 
promoção de sua análise e I, divulgação, entre outros órgãos governamentais, municipais ou 
não, bem como entre os den4ais atores locais, relevantes para o desenvolvimento local; 

VIII - divulgação Ido Perfil Soêioeêonômíco do Município, por todos os meios 
disponíveis, tendo em vista obter apoio de toda natureza, cooperações e parcerias, 
investimentos e empreendimentos que gerem e sustentem, em articulação com outros órgãos 
municipais, o desenvolvimen}o socioeconômico de São Luís; 

IX - produção e difusão de material informativo, por meio eletrônico ou impresso, 
para orientação dos procedi entos realizados pela Superintendência de Atendimento e pela 
Superintendência de Capacit cão de Empreendedores e  Trabalhadores da Secretaria; 

X - produção e difusão de material para o incremento da cultura empreendedora no 
Município. 

Art. 10. A Superintrtdência de Programas de Fomento tem por responsabilidade a 
fi.nção vital e suas afins de planejamento, promoção da implementação e direção dos 
serviços, ações e projetos Ide apoio, fomento, expansão e - fortalecimento dos setores 
produtivos locai. - mdustriais comerciais e de serviços - e da geração de emprego, trabalho e 
renda, ressalvados os de competência de outras Secretarias Municipais, em articulação ou 
parceria com as mesmas e outros órgãos governamentais ou não. 

.§ 1°. A Superintendência de Programas de Fomento conceberá, implantará e 
supervisionará serviços, ações) e projetos mencionados no capuz deste artigo, no sentido de 
atingir os seguintes objetivos centrais: 

I - atração de novos irestimentos e negócios para o Município, 

II - identificação e fomento de cadeias produtivas estratégicas para o Município, 
bem como prestação de apoio t cinco e financeiro ao desenvolvimento de pólos de produção; 

III - apoio e assist ncia técnica, material e financeira para o fortalecimento 

	

tecnológico e a melhoria 	qualidade dos setores produtivos locais, bem como 
acompanhamento, avaliação e p omoção de sua visibilidade pública; 

N - criação de condiç es especiais para o surgimento sustentado de novas empresas 
em setores econômicos estratégicos para o Município, através de iniciativas como as 
Incubadoras de Empresas e Bando do Povo, em parceria com órgãos governamentais ou não; 

- estudo e equacion mento prioritário da questão de financiamento à geração dc 
trabalho e renda,' inclusive através da implantação de programa e fundo municipais 
específicos para a concessão de rprcrocrédito; 

VI - orientação, facilitaçPo e apoio à exportação da produção local; 

VII - negociação de facilidades e apoio à comercialização e distribuição da produção 

	

VIII - reseate, valo 	o e promoção da transmissão de saberes, vocações e 
habilidades tradicionais da população, que possam gerar trabalho e renda, bem como 
prestação de todo o apoio técnico e financeiro para a transformação de tais atividades em 
pólos produtivos, com visibilid:de e possibilidade de, comercialização local, regional, 
nacional e internacional; 

IX - assistência e apoio técnico, financeiro e material, para o fortalecimento 
tecnológico c a melhoria da qualidade dos produtos decorrentes de atividades de geração de 
emprego, trabalho e renda desenvolvidas no Município, especialmente daquelas promovidas 
ou apoiadas pela sua Administração, de modo a sintonizá-,as com os gostos e as tendências 
do mercado consumidor; 

An. I1. A Superintendência de Atendimento temlpor responsabilidade precípua as 
seguintes funções vitais e suas afins 

triagem e encaminhamento para os diversos serviços, 
djunta de Geração de Emprego, Trabalho, Renda e 
e outros órgãos municipais, de outras esferas de governo 

II - recebimento, informação e orientação a empreendedores e trabalhadores reais ou 
potenciais apor 

local; 

I 

X - promoção e implementação, c m foco no seu campo de 1  atuação, da articulação e 
integração inter-setorial com os ó Aos municipais afins. 

§ 2°. A Superintendência de Programas de Fomento terá como foco central de sua 
atuação a pequena 'e microempre e os trabalhadores por Conta própria ou fora do mercado 
de trabalho. 

1 - atendimento ao públi 
ações e projetos da Secretaria 
Desenvolvimento da Produção, ou 
-ru não governamenta:;; 
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a) as normas e procedimentos burocráticos para obter as licenças necessárias para 
montar um empreendimento, negócio ou explorar uma atividade econômica no Município; 

b) oportunidades de empreendimentos e negócios no Município; 

c) necessidades qualitativas e quantitativas do mercado de trabalho local c o perfil da 
mão-de-obra demandada; 

d) oportunidades de geração de trabalho e renda através de atividades por conta 
própria; 

e) vagas para empregos disponíveis no Município, através da gestão e manutenção 
atualizada do cadastro e dos serviços de balcão de empregos. 

Art. 12. A Superintendência de Capacitação de Empreendedores e Trabalhadores 
tem por responsabilidade as seguintes funções vitais e suas afins: 

1 - qualificação profissional para o fortalecimento, a formalização, se for o caso, e a 
criação de condições de sustentabilidade para empresas, pequenos negócios, 
empreendimentos e trabalhadores por conta própria; 

II - promoção de iniciativas de capacitação para a compatibilização do perfil da 
mão-de-obra existente no Município às necessidades c exigências do mercado de trabalho. 
especialmente no campo da formação educacional e cultural minima, inclusão digital, 
qualificação e atualização profissional, em articulação com outros órgãos municipais, de 
outras esferas de governo e não governamentais; 

III - levantamento e programação do atendimento das necessidades de capacitação e 
atualização de trabalhadores e empreendedores reais ou potenciais no Município; 

IV - organização, implementação e coordenação da realização dos eventos c ações 
de capacitação e atualização nas linhas mencionadas nos incisos anteriores. 

Art. 13. A Secretaria Adjunta de Planejamento Estratégico e Governamental tem por 
responsabilidade a função vital e suas afins de direção superior dos processos de 
planejamento estratégico, plurianual e orçamentário do Município, bem como dos relativos 
ao respectivo monitoramento, avaliação e revisão, incluindo a legislação complementar 
pertinente. 

Art 14. A Superintendência de Planejamento Estratégico tem por responsabilidade 
as seguintes funções vitais e sua% afins: 

I - organização, gestão e manutenção atualizada de um sistema de informações para: 

a) subsidiar a construção de um diagnóstico comum que possa direcionar o processo 
local, regional e nacional de desenvolvimento municipal. 

b) servir de base ao desenvolvimento municipal e apoiar as atividades mencionadas 
no inciso anterior, em articulação com a Secretaria Municipal de Terras, Habitação, 
Urbanismo e Fiscalização Urbana e outros órgãos municipais, 

II - definição da metodologia, construção e comando da aferição de indicadores para 
monitorar a implementação do Plano Estratégico do Município, em articulação com a 
Controladoria Geral do Município e outros órgãos municipais; 

III - cooperação técnica com as três Assessorias dos Eixos Macropoliticos da própria 
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, com a Controladoria Geral do 
Município, a Secretaria Municipal da Fazenda e outros órgãos municipais, visando à 
construção da metodologia e dos indicadores globais para a avaliação da eficiência, eficácia e 
efetividade da Administração Municipal; 

IV - concepção e planejamento de projetos para a concretização de suas funções 
vitais e afins, segundo as exigências e os critérios mencionados nesta Lei, bem como sua 
orientação e supervisão técnicas e monitoramento e avaliação sistemáticos; 

V — contratação, quando necessária, de prestação de serviços especializados de 
pessoas físicas ou jurídicas, atendidas as normas vigentes; 

VI — manutenção de intercâmbio com órgãos e entidades municipais, estaduais e 
federais, bem como entidades ou empresas ligadas à sua área de atuação; 

.. 	VII - prestação de serviços a terceiros no âmbito de suas atribuições, mediante 
convênios ou contratos, sendo reembolsada a até o limjte de seus custos diretos e indiretos. 

Art. 15. A Superintendência de Planejamento Governamental tem por 
responsabilidade a função vital de coordenação dos processos de elaboração, 
acompanhamento, controle, monitoramento e avaliação sistemáticos dos Anteprojetos de Lei 
do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias c do Orçamento Anual, bem como o 
desempenho de funções afins, especialmente: 

I - assessoramento ao Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento na 
formulação e implementação das políticas públicas pertinentes à sua área de competência; 

11 - realização dos estudos, pesquisas e diagnósticos necessários à elaboração, 
acompanhamento, avaliação e revisão do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do 
Orçamento Anual, em articulação com as Secretarias Municipais do Orçamento Participativo 
e da Fazenda e outros órgãos municipais; 

I[I - produção do texto final a ser encaminhado ao Poder Legislativo dos 
Anteprojetos de Lei do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento 
Anual; 

IV - organização, gestão e manutenção atualizada de um sistema de informações 
para subsidiar o desempenho de suas funções vitais e afins, contemplando especialmente a 
questão do controle da execução orçamentária, em articulação com a Secretaria Municipal de 
Fazenda; 

V - promoção da articulação com a Secretaria Municipal da Fazenda para a 
definição conjunta da programação financeira, incluindo o estabelecimento das cotas 
bimestrais para as unidades orçamentárias, e do cronograma de desembolso, de forma a 
garantir o alcance do equilíbrio fiscal, exigido pela legislação em vigor, 

VI - comando do controle de execução orçamentária e proposição, ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal, de abertura de créditos adicionais e a preparação das minutas de 

Anteprojetos de Lei com esse objetivo, efn articulação com a Secretaria Municipal da 
Fazenda; 

I 
VII - tomada das medidas para a lirttitação dos empenhos, bem como de outras que 

visem assegurar o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, em articulação com a 
Secretaria Municipal da Fazenda e a Controladoria Geral do Município, no que couber; 

VIII - definição da metodologia, construção e comando da aferição dos indicadores 
para monitorar a implantação dos Planos lurianuais, das Diretrizes Orçamentárias e dos 
Orçamentos Anuais do Município, inclusiv quanto ao cumprimento das metas fiscais, em 
conjunto com as Secretarias Municipais a Fazenda e do Orçamento Participativo e a 
Controladoria Geral do Município; 

IX - cooperação técnica com as trás Assessorias dos Fixos Macropoliticos da própria 
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, com a Controladoria Geral do 
Município, a Secretaria Municipal da Fazenda e outros órgãos municipais, visando à 
construção de indicadores globais para a ,avaliação da eficiência, eficácia e efetividade da 
Administração Municipal; 

X - concepção e planejamento riL projetos para a concretização de suas funções 
vitais c afins, segundo as exigências e oá critérios mencionados nesta Lei, bem como sua 
orientação e supervisão técnicas e seu monitoramento e avaliação sistemáticos; 

XI — articulação com o Po1er Legislativo Municipal na apresentação e 
acompanhamento de matérias de interesse do Poder Executivo Municipal, conforme 
orientação final do Secretário da SEPL4N e interagindo com a Secretaria Municipal de 
Articulação Politica, 

XII — incentivo, apoio e articulação de ações direcionadas a obter maior participação 
e integração da juventude aos dinâmicos Processos politicos, econômicos e sociais, no âmbito 
do Governo Municipal, 

XIII — aprimoramento dos procedimentos de gestão orçamentária do Municipio, com 
ênfase na otimização dos recursos e qualificação dos gastos, 

XIV — coordenação e acompanhamento da implementação do processo de 
planejamento, mensurando resultados, I identificando problemas e propondo medidas 
solucionadoras; 

XV — avaliação mensal do cumprimento das metas fiscais, compatibilizando-as com 
a programação financeira e o cronogratna mensal de desembolso, propondo ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal, quando neceksário, as medidas de ajuste; 

XVI — obtenção de dados e informações de natureza socioeconômica e demográfica 
a respeito do Município e manutenção atualizada de um sistema de registros estatísticos, 
consolidando a base de dados necessária áo planejamento municipal, 

XVII — cumprimento da legislação sobre responsabilidade fiscal no que tange ao 
planejamento municipal, articulando-se, para tanto, com os órgãos da Administração Direta, 
Indireta, Autárquica e Fundacional; 	' 

XVIII — acompanhamento e controle dos contratos. convênios e acordos firmados no 
âmbito da Administração Municipal; 

XIX — prestação dé informações à Controladoria Geral do Municipio, zelando pelo 
cumprimento das normas dela emanadas{, 

XX — elaboração do Plano de Trabalho Anual e avaliação mensal dos resultados e 

emissão dos relatórios pertinentes; 	' 

XXI — garantia da transparêndia das ações do Governo Municipal; 

XXII — identificação de oportunidades de atuação conjunta do Município de. São 
Luís com outros do Estado do Maranhão e com outras esferas de Governo, visando à 
elevação da qualidade de vida da popu4ação; 

`XXIII — apresentação de p postas de convênios e contratos de cooperação com 

órgãos e entidades de outras,esferas de Governo e com entidades não governamentais. 

An. 16. A Escola de Governo e Gestão Municipal tem por responsabilidade a função 
vital e suas afins de promoção de ações e eventos como cursos, seminários, fóruns, 
congressos, oficinas de trabalho e outros, com escopo de aprimoramento do quadro de 
pessoal dos órgãos do Poder Executivo do Múnicípio, ressalvada a competência dos órgãos 
setoriais voltados para a capacitação de especialistas nas respectivas áreas de atuação 

Parágrafo único. A Escola de Governo e Gestão Municipal destina-se, 
preferencialmente, a aprimorar servidores municipais, objetivando' 

I - compatibilização com as exigências decorrentes do planejamento municipal; 

Ti - correção dos probl as indicados pelos resultados tanto da avaliação de 
desempenho da Administração Mu>~ipal, quanto daquela relativa aos servidores municipais; 

I❑ - desenvolvimento da capacidade govemativa do Executivo Municipal; 

IV - melhoria continua da qualidade dos processos de formulação, implementação e 
gestão das políticas públicas municipais; 

V - atendimento às necessidades detectadas, ás demandas e à programação feita pela 
Secretaria Municipal de Administração; 

VI - preparação para o enfrentamento de mudanças tanto na legislação que disciplina 
a Administração Municipal, como nos métodos, tecnologias e processos de trabalho do 
Municipio; 

V11 - atualização frente às inovações político-governamentais, gerenciais, científicas 
e tecnológicas; 

VIII - preparação dos recém-concursados para assumir suas funções no Município; 

IX - contribuição para o desenvolvimento dos respectivos potenciais pessoais e 
profissionais. 



Art. 17. A Escola de Governo e Gestão Municipal atuará, junto aos quadros do 
Poder Executivo, segundo os princípios da educação continuada. 

§ Ie. A Escola de Governo e Gestão Municipal trabalhará em estreita colaboração 
com outros órgãos de capacitação da Administração Municipal e demais entidades públicas e 
privadas existentes no Município, de forma a aproveitar a capacidade já instalada e evitar 
desperdícios. 

§ 2°. As atividades, ações c eventos.realizados pela Escola de Governo e Gestão 
Municipal poderão ser abertos a outros municípios do Estado e, principalmente, aos da 
Região Metropolitana de São Luís 

Art. 18. A Superintendência Técnico-pedagógica tem por responsabilidade as 
seguintes funções vitais e suas afins: 

I - análise técnico-pedagógica das necessidades e demandas de aprimoramento de 
pessoal, oriundas de múltiplas fontes; 

- fomecimen , ao órgão superior de informática, de dados que possibilitem 
realizar diagnósticos par a elaboração e revisão periódica do Plano de Informatização da 
Prefeitura Municipal de o Luís; 

1l - estudo e proposição de soluções tecnológicas, em termos de hardwares e 
sofmares, compatíveis c as necessidades e demandas do Órgão; 

III - colaboração, na especificação de har
i
dwares e sr fiwares, para efeito de licitação 

e compra de produtos de itformática;  

IV - planejament e desenvolvimento de ações de apoio técnico à informatização de 
setores e atividades da S ciaria; 

V - participação m estudos de simplificação de rotinas de trabalho, para preparar a 
informatização das áreas d4 Secretaria, 

VI - construção, 
Secretaria Municipal de In 
apropriados às suas necessi 

tualização e adequação observadas as orientações emanadas da 
armação e Tecnologia, de sistemas informatizados para o Orgão, 
ades técnicas e institucionais; 

II - planejamento técnico-pedagógico do calendário anual de atividades, ações e 
eventos da Escola e sua revisão e divulgação trimestral; 

111 - programação e organização técnico-pedagógicas e coordenação das atividades, 
ações e eventos promovidos pela Escola; 

IV - estabelecimento de parcerias com entidades públicas e privadas para a 
realização de ações e eventos de aprimoramento de pessoal. 

Art. 19. A Superintendência Operacional tem por responsabilidade as seguintes 
funções vitais e suas afins: 

I - execução das atividades de recepção, registro c controle de alunos, bem como as 
de secretaria e de apoio administrativo específico da Escola de Governo e Gestão Municipal; 

II - reprodução de material didático: 

III - realização das atividades de preparação das instalações e de suporte infra-
estrutural, audiovisual e logístico em geral, para as atividades, ações e eventos conduzidos 
pela Escola de Governo c Gestão Municipal. 

Art 20. A Coordenação de Administração, Orçamento e Finanças tem por 
responsabilidade as seguintes funções vitais e suas afins: 

1 - preparação das informações relativas à freqüência, à concessão de licenças e ao 
recebimento de hora extra pelos servidores da Secretaria, para subsidiar a elaboração da folha 
de pagamento pela Secretaria Municipal de Administração; 

1I - elaboração da escala de férias dos servidores lotados. no Órgão e 
encaminhamento à Secretaria Municipal de Administração; 

III - proposição, à Secretaria Municipal de Administração, da lotação do pessoal do 
Orgão: 

1V - solicitação, à Secretaria Municipal de Administração, de remoção de seu 
pessoal para outras unidades administrativas do Município; 

V - remessa, à Secretaria Municipal de Administração, dc toda documentação ou 
informação sobre o pessoal lotado no Orgão e que deva integrar o cadastro geral de 
servidores do Município; 

VI - controle e manutenção do estoque de material da Secretaria; 

VII - solicitação dc aquisição dos materiais que tenham atingido seu ponto de 
ressuprimento; 

VIII - registro, controle e tombamento do patrimônio colocado sob a guarda da 
Secretaria; 

IX - realização do inventário anual dos materiais e do patrimônio alotado na 
Secretaria; 

X - organização do protocolo da Secretaria; 

XI - organização e manutenção do arquivo dos atos de interesse do Órgão; 

XII - registro e controle do consumo de combustível e pneus e da época de revisão 
dos veículos automotivos do Órgão, bem como encaminhamento dessas informações à 
Secretaria Municipal de Administração; 

XIII - manutenção da limpeza e promoção da conservação de móveis, equipamentos 
e instalações do Orgão; 

XIV - elaboração da proposta orçamentária da Secretaria, respeitadas as diretrizes e 
orientações contidas no Plano de Ações desenvolvido pelo Governo Municipal, através dos 
eixos macropoliticos, e o estabelecido no Plano Setorial do Órgão; 

XV - elaboração da programação financeira, do cronograma de desembolso e do 
fluxo de caixa da Secretaria. observadas as cotas e as orientações emanadas da Secretaria 
Municipal da Fazenda; 

XVI - emissão de empenhos relativos a todas as despesas da Secretaria; 

XVII - liquidação e ordenação das despesas do Órgão, através do exame c 
conferencia dos processos de pagamento, 

XVIII - envio das informações contábeis à Secretaria Municipal da Fazenda para a 
consolidação da contabilidade do Município: 

XIX - realização de adiantamentos aos titulares das unidades administrativas da 
Secretaria, segundo autorização do Secretário, para custear pequenas despesas. 

Art. 21. A Coordenação de Informática tem por responsabilidade as seguintes 
funções vitais e suas afins: 

VII - gestão dos sistemas corporativos correspondentes às políticas a cargo da 
Secretaria; 

informatização, integração e manutenção das bases de dados 
das responsabilidades et competências do Orgão, observadas as 
r de informática; 

porte, apoio e assessoramento técnico aos usuários dos serviços 
etaria; 

X - manutenção pe anente de equipamentos de informática, com o estabelecimento 
de prazos para o atendimenl das demandas em todos ós setores do Orgão; 

XI - proposição, 	ndução, participação e apoio a programas de capacitação 
relacionados à área de Tecno gia da Informação, voltados para os servidores da Secretaria. 

Art. 22. Os cargos eprovimento efetivo são os constantes do Anexo I, que integra 
a presente Lei. 

Parágrafo único. O uadro de pessoal da Secretaria Municipal de Planejamento e 
. Desenvolvimento -- SEPLAN iioderá ser composto, até que se realize concurso público para o 

provimento dos cargos referidos no capuz deste artigo, pelo remanejamento de servidores 
existentes nos quadros dos ór o>' da Administração Municipal. 

Art. 23. Os cargos 	comissão são os constantes do Anexo 11, que integra a 
presente Lei. 

Art. 24. Fica o Chefe do Poder Executivo) Municipal autorizado a promover, 
mediante decreto, as modificaçGppes orçamentárias que se fizerem necessárias ao cumprimento 
desta Lei, inclusive a aberttia de créditos adicionais, respeitados os valores globais 
constantes da Lei Orçamentária )Anual. 

AR. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

Art. 26. Revogam-se disposições em contrário. 

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

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 08 DE JULHO 
DE 2005. 184° DA INDEPENDNNCIA E 117° DA REPÚBLICA 

TADEU PALÁCIO 
Prefeito 

ANEXO I 
NOMENCLATURA E QUANTITATIVO DOS CARGO EFETIVOS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO — SEPLAN 

I6 1 
_.ATGO/NOMENCLATURA 	ï QUANTIDADE 
ADMINISTRADOR/ADMINISTRADOR PUBLICO 05 
ANALISTA DE SISTEMAS 	1 d 01 
ARQUITETO -" 02 
ADVOGADO Í 03 
ASSISTENTE SOCIAL 02 
CONTADOR 02 
ECONOMISTA 1 05 
ESTATÍSTICO j 03 
PSICOLOGO  02 
SECRETARIA EXECUTIVA 04 
PEDAGOGO RH  05 
TECNICO DE INFORMÁTICA (UPORTE) i 03 
AGENTE ADMINISTRATIVO 16 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 07 
VIGIA 	 ' 06 
MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 04 
TOTAL 	 ï 70 

VIII - organizaçãd 
necessárias ao cumprimenta 
orientações do órgão supend 

IX - prestação de 
em todas as unidades da Sec 
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ANEXO II 
NOMENCLATURA. SIMBOLGIA E QUANTITATIVO L)OS í:ARGOS 

COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO - SEPLAN 

CARGO/NOMENCLATURA 	
SÍMBOLO 

L 

QUANT 

SECRETARIO 	 DAS _ 01 

SECRETARIO 	ADJUNTO 	DE 	GERAÇÃO 	DE 	EMPREGO, 
TRABALHO, RENDA E. DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO 

DAS - I 

DAS - 1 

01 

o  SECRETARIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E 
GOVERNAMENTAL 
DIRETOR DA ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO MUNICIPAL DAS - I 01 

SUPERINTENDENTE 	DE 	ESTUDOS, 	PLANEJAMENTO 	E 

MARKETING 

DAS-3 01 

SUPERINTENDENTE DE PROGRAMAS DE FOMENTO DAS - 3 01 

SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO DAS -3 01 

SUPERINTENDENTE DE CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES 
E TRABALHADORES _ 

DAS - 3 01 

SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS - 3 01 	 
01 SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DAS - 3 

SUPERINTENDENTE DE'I'F.CNICO - PEDAGOGICO DAS - 3 	0I 

SUPERINTENDENTE OPERACIONAL. DAS - 3 01 

CHEFE DA ASSESSORIA TÉCNICA DAS - 5 01 

CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA DAS - 5 01 

ASSESSOR DE COMUNICAÇ.ÀO DAI - 1 01 

CHEFE 	DA ASSESSORIA DO EIXO MACROPOLITICO DE 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

DAS - 3 01 

CHEFE DA ASSESSORIA DO EIXO MACROPOLITICO DE 
DESENVOLVIMENTO 	HUMANO, 	SOCIAL 	E 	ECONÓMICO 
SUSTENTÁVEL 

')AS-3 01 

CHEFE DA ASSESSORIA DO EIXO MACROPOLITICO DE 
DESENVOLVIMEN'T'O AMBIENTAL E URBANO SUSTENTÁVEL 

DAS - 3 	01 

CHEFE DE GABINETE DAS - 4 01 

COORDENADOR DE APOIO DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO 
E FINANÇAS 

DAS - 6 01 

COORDENADOR DE INFORMÁTICA DAS - 6 01 
ASSESSOR DE PROGRAMA DE QUALIDADE I)AS -4 02 

ASSESSOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DAS - 4 01 
ASSESSOR DE ELABORAÇÃO E ANALISE DE PROJETOS DAS - 4 03 

TOTAL 27 

DE 08 DE . JULHO DE 2005 

DISPÕE SOBRE A NOVA NOMENCLATURA 
DO INSTITUTO DE PESQUISA E 
PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
LUÍS - IPLAM, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

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

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

Art. 1° - O Instituto de Pesquisa e Planejamento do Municipio de São Luis -
IPLAM passa a denominar-se de Instituto de Pesquisa e Planificação da Cidade - IPPC, 
organizado sob a forma jurídica de Autarquia, com personalidade de direito público, com 
autonomia administrativo-financeira, vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento - SEPLAN. 

Art. 2° - Compete ao Instituto de Pesquisa e Planificação da Cidade - IPPC: 

- realização dos estudos, pesquisas e diagnósticos prévios e coordenação da 
elaboração, acompanhamento, avaliação e revisão do Plano Estratégico, da Política Urbana e 
do Plano Diretor do Município e da legislação que os complementa, incluindo, no último 
caso, aquela que disciplina o zoneamento, o parcelamento, o uso e a ocupação do solo 
urbano, observado o disposto no Estatuto da Cidade; 

II - apreciação e encaminhamento de propostas de Legislação Urbanística específica, 
de Operação Urbana, Outorga Onerosa, Transferência de Potencial Construtivo e de outros 
instrumentos implementadores de política urbana previstos no Estatuto das Cidades; 

III - acompanhamento e análise dos processos e problemas de desenvolvimento 
global e urbano do Município, bem como da dinâmica de expansão e localização da 
população e das funções sociais da Cidade, em articulação com a Secretaria Municipal de 
Planejamento e Desenvolvimento e a Secretaria Municipal de Terras, Habitação, Urbanismo 
e Fiscalização Urbana; 

IV - construção, consolidação, monitoramento, avaliação :, revisão da Politica 
Urbana, bem como do Plano Diretor do Município e de sua legislação complementar; 

V - elaboração, desenvolvimento e implementação de pesquisas, análises, estudos e 
projetos necessários ao planejamento e desenvolvimento fisico-territorial, sócio-económico, 
cientifico-tecnológico e institucional do Município de São Luís, consoante as diretrizes, 
planos e programas do Governo Municipal; 	f 

VI - manifestação sobre casos omissos porventura existentes na Legislação 
Urbanística de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e nas regulamentações decorrentes 

desta citada Lei; 

VII - apreciação preliminar de todas as propostas de alteração do Plano Diretor e 
das Legislações de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Códigos de Obras e Posturas, as 
propostas de criação de Zonas Especiais, Areas de Interesse e Areas de Operação Urbana 

e/ou Solo Criado e outras Leis com interesse urbanísticos, antes de serem encaminhadas á 
Câmara Municipal de São Luís; 

VIII - coordenação da implantaçãp e manutenção de um sistema de informações 

fisico-territoriais e sócio-econômicas; 

IX - manutenção de intercâmbio Com órgãos e entidades municipais, estaduais e 
federais, bem como entidades ou empresas liadas à sua área de atuação; 

X -prestação de serviços a terreiros no âmbito de suas atribuições, mediante 
convênios ou contratos, sendo reembolsado# a até o limite de seus custos diretos e indiretos. 

Art. 3" - Esta Lei entra em vigor ria data de sua publicação. 

Art. 4° - 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 RAVARD1ÈRE, EM SÃO LUÍS, 08 DE JULHO DE 2005, 
134° 1,.A INDEPENDÊNCIA E 117° DA REPÚBLICA 

TADEU PALÁCIO 
Prefeito 

LEI N" 4.499 	 ! 	DE 08 DE JULHO DE 2005 

ALTERA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. 
DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM 
URBANA - IMPUR, COM DEFINIÇÃO DAS 

:RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES. 

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

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

Art. 1°. Os arls. 2°, inc. III, 3° e 4°, inc. III da Lei n. 4 127, de 23 de 
dezembro de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2°. 	  

Iü - NÍVEL DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA 

r.+). Superintendência de Administração e Finanças 
a.1) Coordenação de Administração Interna 
a.2) Coordenação de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil 
b) Superintendêncif. de Intervenção làaisagística Urbana 
b.1) Coordenação de Projetos Paisa `sticos Urbanos 
b.2) Coordenação de Execução de uras e Serviços 
b.3) Coordenação de Manutenção P isagística Urbana 
h.4) Coordenação de Parques Urban, s 

"Art. 3°. 	  

b) Assessoria Jurídica 
c) Assessoria Técnica 
d) Superintendência de Administração e Finanças 
d.l) Coordenação de AdministraçãcIInterna 
d.2) Coordenação de Execução Orçamentária, Financeira c Contábil 
e) Superintendência de Intervenção Paisagistica Urbana 
e. I) Coordenação de Projetos Paisagísticos Urbanos 
e.2) Coordenação de Execução de obras e Serviços 
e.3) Coordenação de Manutenção paisagística Urbana 
e.4) Coordenação de Parques Urbanos 

111- 

u') À Superintendência de Administração e Finanças compete: elaborar a proposta 
s. çawé'stária do órgão, respeitadas as diretrizes e orientações contidas no Plano de Ações 
desenvolvido pc'ol.Governo Municipal, através dos eixos macropolíticos, e o estabelecido 
no Plano Setorial do órgão; propor à Secretaria Municipal de Administração a lotação do 
pessoal do órgão; :oiicitar à Secretaria Municipal de Administração a remoção de seu 
pessoal para outras unidades administrativas da Prefeitura; remeter à Secretaria Municipal 
de Administração toda documentação ou informação sobre o pessoal lotado no Órgão e 
que deva integrar o cadastro geral de servidores da Prefeitura; registrar e controlar o 
consumo de combustível e pneus e da época da revisão dos veículos automotivos do 
órgão, bem como encaminhamento dessas informações à Secretaria Municipal de 
Administração; enviar as inform ções contábeis à Secretaria Municipal da Fazenda para a 
consolidação da contabilidade a Prefeitura; realizar adiantamentos aos titulares das 
unidades administrativas do ó ão segundo autorização da Presidência, para custear 
pequenas despesas; elaborar 	escala de férias dos servidores lotados no órgão e 
encaminhá-la à Secretaria Mun cipal de Administração; realizar o controle e análise do 
custo operacional das atividad s de cada setor, através da elaboração de balancetes e 
relatórios; liquidar e ordenar as despesas do órgão, através do exame e conferência dos 
processos de pagamento; 

a.1) À Coordenação de Admin4tração Interna compete: preparar as informações relativas 
à freqüência, à concessão de li nças de servidores do órgão, para subsidiar a elaboração 
de folha de pagamento pela Secretaria Municipal de Administração; controlar e manter o 

LEI N° 4.498 

"Art. 4°. 	  
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MOTOR1ST 1 

OPERADO DE MAQUINA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

VIGIA 

TOTAL 

06 

95 

ANEXO II 
IJADRO DE CARGOS EM COMISSÃO 
UTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA INSTI 

06 

03 

DE ' 08 	DE JULHO DE 2005 LEI N°4500 

CARGO/NOMENCLATU 
Presidente  
Chefe de Gabinete  
Chefe da Assessoria Juridic 

Chefe da Assessoria Técni< 	 
erintendente de Administração e Finanças 

Superintendente de Interve ção Paisagística Urbana 
Coordenador de Administra ão Interna 

çamentária, Financeira e 

Assessor Técnico Nível Méd o 
TOTAL 

SIMBOLO QUANTIDADE 
DAS - 01 
DAS-4 01 
DAS - 5 01 
DAS-5 01 
DAS - 3 01 
DAS-3 01 
DAS-6 01 

DAS-6 01 

DAS-6 01 
DAS-6 01 
DAS - 6 01 
DAS - 6 01 
DAÍ - l 06 
DAI - 2 08 

26 

Coordenador de Execução, 
Contábil  
Coordenador de Projetos P 'sagísticos Urbanos  
Coordenador de  Execução e Obras e Serviços 
Coordenador de Manuten ã Paisa'stica Urbana 
Coordenador de Parques Ur anos 
Assessor Técnico Nível Su rior 

DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

0 PREFEITO DE SÀO LUIS, Capital do Estado do Maranhão. 
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estoque de material do órgão; solicitar a aquisição dos materiais que tenham atingido seu 
ponto de ressuprimento; registrar, controlar e proceder ao tombamento do patrimônio 
alotado no órgão; realizar o inventário anual dos materiais e do patrimônio alocados no 
órgão, organizar o protocolo do órgão; organizar e manter o arquivo dos atos de interesse 
do órgão; manter a limpeza e promoção da conservação de móveis, equipamentos e 
instalações do órgão; 

a.2) À Coordenação de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil compete: elaborar 
a programação financeira, o cronograma de desembolso e o fluxo de caixa do órgão, 
observadas as cotas e as orientações emanadas da Secretaria Municipal da Fazenda; 
informar dotação orçamentária; emitir empenhos relativos a todas as despesas do órgão; 
encaminhar para atesto e liquidação de despesas; controlar e finalizar o andamento dos 
processos referentes a bens e serviços; fiscalizar a execução dos contratos e convênios 
celebrados realizando as instruções pertinentes; instruir e controlar os processos dc 
adiantamento e diárias; emitir relatório de processos empenhados e r'espcsas realizadas; 
b) À Superintendência de Intervenção Paisagistica Urbana compete: monitorar as ações 
das coordenações de execução, de projetos e manutenção; estabelecer, junto com o 
Presidente, as ações prioritárias a serem implantadas na cidade; gerenciar a implantação e 
manutenção das ações urbanas na cidade; elaborar diretrizes para intervenções urbanas e 
paisagísticas na cidade, estabelecendo datas, prazos e resultados 'a serem alcançados; 
Identificar os resultados alcançados, ou não, repassando para o Presidente as informações 
que necessitem decisões prioritárias; articular junto com as coordenações as ações a 
serem implantadas na cidade; propor à Presidência a contratação de profissionais ou 
empresas especializadas; 

b.l) À Coordenação de Projetos Paisagisticos Urbanos compete: elaborar projetos 
programados pela Instituição; elaborar conceitos de projetos arquitetônico e paisagístico 
para o logradouro público; definir diretrizes de implantação de projetos paisagísticos para 
as coordenações de execução e manutenção; 

b 2) À Coordenação de Execução de Obras e Serviços compete: fiscalizar o 
procedimento dos serviços de implantação de obras civis e serviços nos logradouros 
urbanos, acompanhar as intervenções civis e paisagísticas realizadas pelo instituto; 
elaborar orçamentos dos projetos propostos pela Instituição; 

b.3) À Coordenação de Manutenção Paisagística Urbana compete: executar e fiscalizar 
técnicas de produção de espécies vegetais; programar a execução de trabalhos a serem 
realizados nos logradouros públicos; promover práticas objetivando o cuidado e zelo do 
patrimônio paisagistico e ambiental das áreas públicas; fiscalizar o procedimento dos 
serviços de implantação e manutenção das áreas verdes; 

b.4) À Coordenação de Parques Urbanos compete: monitorar a manutenção dos parques 
urbanos; gerenciar as atividades a serem desenvolvidas nos parques urbanos; solicitar das 
coordenações, e/ou da Presidência serviços ou materiais a serem utilizados ou 
implantados nos parques urbanos; elaborar projetos de sustentabilivade para os parques 
urbanos; elaborar modelos de gestão para os parques urbanos. 

Art. 2°. Fica revogado o Anexo Único de que trata b art. 6° da Lei n.°4.127, 
de 23 de dezembro dc 2002. 

Art. 3°. Os cargos de provimento efetivo do Instituto Municipal de 
Paisagem Urbana - IMPUR são os constantes do Anexo I, que integra a presente Lei. 

Art. 4°. Os cargos em comissão do Instituto Municipal de Paisagem 
Urbana - IMPUR são os constantes do Anexo II, que integra a presente Lei. 

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

Art. 6° - 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, 08 DE JULHO 
DE 2005, 184° DA INDEPENDÊNCIA E 117° DA REPÚBLICA. 

TADEU PALÁCIO 
Prefeito 

ANEXO 1 
NOMECLATURA E QUANTITATIVO DOS CARGOS EFETIVOS DO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA 

CAARGONOMENCLATURA QUANT. 

ADVOGADO 0I 

ANALISTA DE SISTEMA 0l 

ARQUITETO 05 

ASSITENTE SOCIAL 02 

B I OLOGO 01 

CONTADOR 0I 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 03 

ENGENHEIRO CIVIL 01 

AGENTE ADMINISTRATIVO 20 

ARTÍFICEDF. OBRAS DE SERVIÇOS PÚBLICO 10 

AUXILIAR DE OBRA DE SERVIÇOS PÚBLICO 	25 

Faço saber a odos os ame habitantes que a Câmara Municipal dc São Luis 
decreta e eu sanciono a seg finte Lei: 

CAPÍTULO 1, 
DA FINALIDADE 

Art. 1° - O Ins t to de Previdência e Assistência do Município - IPAM é uma 
Autarquia Municipal, vincul 

	
à Secretaria Municipal de Administração, gozando de 

autonomia administrativa, fi anceira, orçamentária e patrimonial, dentro dos limites 
estabelecidos na Lei n°  4.395, e 20 de setembro de 2004 e tem por finalidade: 

I- arrecadar, asse rar e administrar recursos financeiros e outros ativos para o 
custeio dos proventos de apos tadoria, das pensões e outros benefícios previstos em lei; . 

11- conceder, a tod s os seus segurados e respectivos dependentes, os beneficios 
previdenciários previstos em lei 

III- preservar o 
	

ter democrático e eficiente de gestão, com a participação de 
Neprescetames do Poder ExecutÍ-ao, Poder Legislativo, segurados efetivos ativos e inativos; 

IV- mani_r o custei da previdência, mediante contribuições dos Patrocinadores e 
Segurados, segundo critérios so talmente justos e atuarialmente compatíveis; 

V- manter e precear o equilíbrio financeiro e atuarial; 

VI- promover servi s de inspeção de saúde dos servidores municipais para fins 
de admissão, licenças, aposentad ria e congêneres; 

VII- assegurar todo os direitos c vantagens concedidos aos servidores inativos e 
pensionistas, e atribuir deveres p evictos em lei. 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURAÇÃO 

Art. 2° - Para cu nprir as finalidades que lhe competem, o Instituto de 
Previdência e Assistência do Mu cípio - IPAM é composto dos seguintes níveis: 

1- 	Nível de Dclibdração: 

a) Conselho de Administração; 

b) Conselho Fitcal; 

II- 	Nível de Admin atração Superior: 

a) Diretoria Ex utiva: 

b) Presidência; 

III- 	Nível dc Assess sarnento: 

a) Gabinete; 

b) .Assessoria T craca; 

c) Assessoria Ju ídica, 

IV- 	Nível de Atuaçã Programática: 

a) Superintende Icias Executivas; 

b) Coordenaçõesl 

• 
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Art. 3° - Para o cumprimento das finalidades que lhe competem, o Instituto de 
Previdência e Assistência do Município - IPAM contará com a seguinte estrutura: 

I - Gabinete da Presidência 

11 - Assessoria Técnica 

III - Assessoria Jurídica 

IV - Superintendência Executiva de Gestão Previdenciária 

a) Coordenação de Benefícios Previdenciários 

b) Coordenação de Perícia Médica 

V - Superintendência Executiva de Operações e Controle 

a) Coordenação de Orçamento, Finanças e Patrimônio 

b) Coordenação de Contabilidade e Controle Interno 

c) Coordenação de Administração Interna 

CAPÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS 

	

Art. 	4° 	- São competências básicas dos níveis de atuação do Instituto de 
Previdência e Assistência do Município — IPAM: 

T- Do Nivel de Deliberação: 

a) Ao Conselho de Administração, colegiado de direção superior e 
consulta, cabe fixar os objetivos e as políticas administrativas, 
financeiras e previdenciárias do IPAM, e sua ação será desenvolvida 
pelo estabelecimento de diretrizes e normas de organização, operação e 
administração; 

b) Ao Conselho Fiscal, órgão de fiscalização do IPAM, cabe zelar pela 
;ua gestão econômico-financeira e pelo cumprimento das metas 
atuariais aprovadas; 

1T- Do Nível de Administração Superior: 

a) À Diretoria-Executiva cabe dar execução aos objetivos do IPAM, 
consoante a legislação em vigor; 

b) Ao Presidente do IPAM compete assessorar o Chefe do Poder 
Executivo Municipal e todos os órgãos do Município de São Luis, na 
operacionalização e efetivo cumprimento das atribuições do órgão, 
zelando pela boa e regular aplicação dos recursos públicos; 

111- Do Nivel de Assessoramento: 

a) Ao Gabinete da presidência compete assistir ao titular da Pasta em suas 
tarefas técnicas e administrativas, coordenar-lhe o relacionamento 
social e apoiar as atividades de administração necessárias ao 
funcionamento do órgão; 

b) À Assessoria Técnica compete assistir o Presidente, realizando estudos 
gerais e específicos, emitindo relatórios e pareceres, além de realizar 
outras tarefas afins; 

c) À Assessoria Jurídica compete assistir o Presidente, realizando estudos 
gerais e específicos, emitindo pareceres de acordo com as orientações 
da Procuradoria Geral do Município, sem prejuízo de manifestação 
conclusiva desta, além de realizar outras tarefas afins; 

IV- Do Nível de Atuação Programática: 

a) À Superintentlência Executiva compete normatizar, coordenar, 
controlar e avaliar atividades, propor, elaborar, implantar e monitorar 
normas e procedimentos, no âmbito das atividades sob sua 
responsabilidade; 

b) À Coordenação compete executar políticas, implementar normas, 
coordenar, controlar c avaliar atividades, propor, elaborar, implantar e 
monitorar rotinas e procedimentos, no âmbito das atividades sob sua 
responsabilidade. 

Art. 5° - Compete especificamente à Superintendência Executiva de Gestão 
Previdenciária, por intermédio de suas Coordenações: 

— Coordenação dc Beneficios Previdenciários: 

I) 	proceder o controle, organização e registre das concessões de 
beneficios aos servidores ativos, inativos e pensionistas, mantendo 
atualizadas as informações pertinentes; 

2) habilitar e cadastrar os servidores segurados e seus dependentes; 

3) supervisionar a execução de normas que regulamentam a habilitação 
dos servidores e dependentes; 

4) promover os estudos das alternativas de bcncfrcios; 

5) acompanhar, tabular e interpretar os dados atuariais e estatisticos, 
relativos à massa de servidores segurados, ativos c inativos, de pensionistas e dos 
beneficiários do IPAM; 

6) compilar os dados específicos que se prestem ao controle e ao cálculo 
das reservas matemáticas; 

7) verificar a situação de equilíbrio financeiro atuarial, conforme parecer 
no Relatório de Avaliação Atuarial; 

8) desenvolver estudos, de acordo com cenários de Plano de Custeio 
apresentados em modelagem atuarial; 

9) acompanhar a execução do relatório de avaliação atuarial do exercício 
respectivo; 

10) promover a revisão formal das prestações previdenciárias e dos 
processos de concessão. 

11) elaborar e conferir a folha de pagamento de aposentados e pensionistas, 
executar cálculos para aposentadorias e pensôes, elaborar títulos de proventos e proceder ao 
apostilamento dos mesmos; 

12) manter atualizado oi cadastro de servidores ativos, inativos, 
pensionistas e dependentes, 

13) fornecer as informações necessárias ao acompanhamento e controle da 
prestação de beneficios, de acordo com as normas estabelecidas; 

14) executar as atividades e programas relacionados com o bem estar dos 
segurados e dependentes; 	 1 

15) controlar a manutenção da qualidade de beneficiário; 

16) manter atualizado o cadastro de beneficios concedidos; 

17) controlar a inscrição dg segurados e dependentes; 

18) executar b recadastrarnento anual dos servidores inativos e pensionistas 

19) executar o recadastramento dos servidores ativos, conforme 
necessidade de atualização da Base de Dados para execução do Relatório de Avaliação 
Atuarial. 

20) organizar e manter os'serviços de infomtática do órgão; 

21) executar outras atividades inerentes à sua área de competência. 

II — Coordenação de Pericia Médica: 

1) realizar inspeções d exames de saúde nos servidores municipais, 
emitindo laudo relativo às suas condições fisicas e mentais, para fins de admissão, licença e 
aposentadoria; 

2) realizar juntas médicos nos casos exigidos por lei, 

3) efetuar visitas domiciliares a licenciados; 

4) sugerir aposentadoria por invalidez nos casos previstos em lei; 

5) analisar e interpretar resultados de exames, comparando-os com 
padrões normais para confirmar ou informar diagnósticos; 	' 

diagnosticada, tratamento e evolução da doença; 
6) manter registro dqs pacientes examinados, anotando a conclusão 

7) propor licenças e emitir atestados de saúde e médico para atender 
detenninaçõeslegcis; 

8) encaminhar o paciethtc ao hospital, quando necessário; 

9) elaborar bimestralmente o relatório das atividades desenvolvidas; 

10) executar outras atividades inerentes à sua área de competência. 

Art. 6° - Compete especificamente à Superintendência Executiva de Operações 
e Controle, por intermédio de suas Coordenações: 

- Coordenação de Orçamento, Finanças e Patrimônio: 

1) executar o orçamento do IPAM; • 

2) manter os reggi~stros orçamentários atualizados para fins de 
acompanhamento dos saldos orçamentàrios e auditoria; 

3) disponibilizar reformações orçamentárias à Coordenação de 
Contabilidade e Controle Interno; 

4) detalhar e descentralizar créditos orçamentários relativos aos 
programas propostos; 

5) elaborar os respectivos empenhos para fins de execução orçamentária; 

6) elaborar a programação financeira do IPAM; 

7) descentralizar recursos financeiros; 

R) 	elaborar o fluxo de caixa financeiro do IPAM; 

9) efetuar todos ol pagamentos e recebimentos do IPAM, analisando as 
respectivas d 	ç 	p 	ega ; documentações e aspectos 	is 

10) controlar, diarigrnente, o movimento bancário, identificando o valor 
disponível para apliç-.ções; 

1 I) 	'controlar e administrar os recursos depositados pelo IPAM, a favor dc 
beneficiários incapazes ou ausentes; 

12) executar as atividades de pagamento de beneficios, mantendo controles 
estabelecidos pelas normas internas e legislação vigente; 

13) controlar a cust
I
ódia dos títulos de valores mobiliários pertencentes ao 

IPAM, 

14) acompanhar todo o processo de exercício de direitos de títulos de 
valores mobiliários; 

15) providenciar o depósito ou a liberação de títulos, perante as respectivas 
instituições financeiras; 

16) acompanhar e emitir relatórios sobre a situação dos títulos de renda 
fixa e variável, 

17) promover a cobrança de valores devidos an IPAM; 

18) desenvolver estudos, análises e diagnósticos das condições sócio-
econômicas dos servidores segurados do IPAM; 

19) promover o atendimento às necessidades atuariais; 

20) promover a pooitica de investimentos a ser adotada pelo IPAM; 

21) promover a realização de inspeções periódicas nos órgãos de 
1 agamento das Administrações Direta e Indireta do Poder Executivo, visando verificar a 
regula idade dos procedimentos pertinentes a sua área; 

22) , zelar pelos beras patrimoniais e financeiros do IPAM; 

II - Coordenação de Cóntabilidade e Controle Interno: 

do 1PAM, 
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1) efetivar o registro contábil de todos os atos e fato's da gestão 
patrimonial e financeira do IPAM, promovendo a escrituração de todos os instrumentos 
previstos na legislação; 

2) elaborar e manter atualizado o plano de contas do IPAM; 

3) elaborar balancetes mensais, bem como as demonstrações contábeis 
determinadas pela leg islação; 

4) executar as conciliações bancárias; 

5) emitir guias para recolhimento de tributos, taxas, impostos e 
contribuições de sua responsabilidade; 

6) manter o registro e controle contábil dos bens patrimoniais: 

7) proporcionar aos auditores as facilidades necessárias ao desempenho de 
suas funções; 

8) manter arquivada toda a documentação contábil, zelando pela sua 
perenidade, 

9) conciliar os dados contábeis junto às demais áreas do IPAM; 

10) propor sistemática para apropriação dos custos, executando-a e 
orientando os demais órgãos quanto ao fornecimento das informações necessárias; 

I I) 	desenvolver estudos sobre o comportamento dos custos do IPAM; 

12) preparar mapas c demonstrativos de custos e acompanhamento 
orçamentário, encaminhando-os à Diretoria; 

13) elaborar demonstrativos solicitados por órgãos oficiais ou 
governamentais, bem como para atender às necessidades atuariais. 

lB- 	as comias de trabalho de natureza comum a todos os servidores, 
que não devem constituir normas em separado: 

IV- 	outras disposições julgadas necessárias. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 6° - Os cargos de provimento efetivo do Instituto de Previdência e 
Assistência do Municiei. - IPAM são os constantes do Anexo I, que integra a presente I.ei 

Art. 7° - • s cargos em comissão do Instituto de Previdência c Assistência do 
Município - IPAM são o constantes do Anexo II, que integra a presente Lei. 

Art. 8° - 	despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de recursos 
orçamentários próprios. 

Art. 9° - • inc. IV, do art. 1° da Lei n.° 4 123, de 23 de dezembro de 2002, 
passa a vigorar com a se mote redação: 

"Art. 1° - 	  

IV — di gar técnicas e métodos de segurança e medicina do trabalho no 
Municipiò'. (NR) 

Art. 10 - Ficam extintos da estrutura da Secretaria Municipal de Administração 
os cargos em comissão !te Coordenador de Inativos e Coordenador de Perícias Médicas, 
constantes do Anexo Unicp da Lei n.°4.123, de 23 de dezembro de 2002. 

ambiente 

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Il1- Coordenação de Administração Interna: 

I) 	praticar atos dc pessoal, cm consonância com as diretrizes e normas em 
vigor e com as delegações recebidas; 

2) elaborar, implantar e acompanhar sistemas administrativos manuais ou 
informatizados; 

3) propor elaboração de formulários e impressos, de acordo com os 
padrões definidos; 

4) controlar as atividades relativas à administração dos registros dc todos 
os servidores pertencentes ao IPAM, 

5) organizar e manter atualizados os cadastros dos servidores do IPAM; 

6) emitir relatórios trimestrais sobre as atividades de manutenção em 
geral, propondo providências consideradas de necessidade. 

7) proceder ao recrutamento, à seleção e aos registros de nomeação e de 
exoneração; 

8) elaborar, controlar e implantar a folha de pagamento de beneficies dc 
auxílios, inativos e pensionistas; 

9) elaborar programas de treinamento e normas de avaliação de 
desempenho; 

10) , 	executar as atividades relacionadas com o preparo das folhas dc 
pagamento do pessoal do IPAM, mantendo os controles estabelecidos pelas normas internas e 
legislação vigente; 

1 1) 	interagir, com os demais órgãos do IPAM, elaborando o plano anual de 
férias dos servidores; 

12) providenciar e controlar as requisições de passagens c registrar as 
diárias referentes à viagens a serviços; 

13) controlar a execução dos contratos em andamento, relativos às 
atividades executadas por terceiros; 

14) exercer no âmbito do IPAM, todas as funções da administração de 
material e do almoxarifado; 

15) formalizar os pedidos de compras, com base nas licitações que lhe são 
encaminhados pelas Unidades Setoriais do IPAM; 

16) analisar, fiscalizar, registrar, extrair relações e controlar os prazos de 
entrega de material requisitado; 

17) atender aos pedidos de fornecimento; 

18)' 	coligir, coordenar e manter atualizado o cadastro de fornecedores que 
transacionam com o 1PAM; 

19) proceder a consultas e pesquisas de mercado para fins de especificação 
e formalização dos pedidos de material; 

20) cooperar com os demais setores do IPAM; 

21) apoiar e controlar os procedimentos licitatórios, na forma da legislação 

22) zelar pelos bens materiais do IPAM, utilizando-os de maneira 
adequada, além de mantè-los cm perfeito estado de conservação. 

CAPÍTULO IV 
DO REGIMENTO INTERNO 

Art. 5° - O Regimento Interno do Instituto de Previdência e Assistência do 
Município — IPAM será aprovado por decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal no 
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência desta Lei. 

Parágrafo único - O Regimento Interno estabelecerá: 

1- 	 as atribuições gerais e especificas dos diferentes órgãos e unidades 
administrativas do IPAM, 

II- 	 as atribuições específicas e comuns dos servidores investidos nas 
funções de direção e chefia; 

Art. 12 	R ogam-se os itens 3.3 e 10, da alínea "d", do art 3°, da Lei n.° 
4.17.3, de 23 de c!ezembr dc 2002; o Anexo único da Lei n° 4.426. de 30 de dezembro de 
2004, e demais disposiçõe 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 DF I  RAVARDIÈRE, EM SÃO LUIS, 08 DE JULHO DE 2005. 
184° DA INDEPENDÊNCÍA E 117° DA REPÚBLICA 

TADF.0 PAI,ACIO 
Prefeito 

ANEXO I 
QUADRO DE CARGOS EFETIVOS 

INSTITUTO D PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO 

N° NOMENCLATURA QUANT. 

I MÉDI O PERITO 6 

2 ADV 	ADO 2  

3 CONT 	R 2  

4 ECON MISTA 1  

5 ASSIS 	NTE SOCIAL 5 

6 ANAL! TA DE INVESTIMENTO 1 

7 ASSIS ENTE DE ADMINISTRAÇÃO 7 

8 AGENTE ADMINISTRATIVO 4 

9 OFICIA. DE ADMINISTRAÇÃO 5 

10 AUXILIJIAR DE SERVIÇOS GERAIS 6 

II DATILÔGRAFO 3 

12 ESCRITURÁRIO 2 

13 AGENT DE SAÚDE 2 

14 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 3 

15 AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1 

16 MOTORISTA 3  

17 VIGIA 6  

TOTAL I 	59 

ANEXO II 
QUADRO DE CARGOS EM ÇOMISSÃO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO 

N° NOMENCLATURA SÍMBOLO QUANT. 

I 

2  

4 

PRESIDENTE 

SUPERINTENDENTE E •CUTIVO DE GESTÃO 
PREVIDENCIÁRIA  
SUPERINTENDENTE E -CUTIVO DF. OPERAÇÕES F. 
CONTROLE 	 1 

CHEFE DE GABINETE 

DAS-1 

DAS-3 

DAS-3 

DAS-4 

1 

I 

I 

1 

em vigor; 



DE 2005 PORTARIA N° 
 

2198 	DE 22  DE 	JUNHO 

PORTARIA N°  2196 	DE 22 DE 	JUNHO 	DE 2005 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 
os termos do Artigo 108 da Lei Delegada n° 21, de 26.12.75 (EFPM) e 
Processo n° 030-2450/2005, 

RESOLVE: 

PORTARIA N° 2197 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 
os termos do Artigo 108 da Lei Delegada n° 21, de 26.12.75 (EFPM) e 
Processo n°040-1222/2005, 

RESOLVE: 

Conceder 03 (três) meses de Férias Prêmio 
ao servidor JOSÉ ROBERTO SANTOS WERNZ, matrícula n° 04628-3, 
Odontólogo, Nível I, Classe C„ lotado na Secretaria Municipal de 
Saúde — SEMUS, referente ao 3° (terceiro) qüinqüênio, no período de 
18.04.2005 a 17.07.2005. 

Dê-se Ciência, 
Publique-se e Cumpra-se. 

Maria 	en Saads Costa 
Secretária Municipal de Administração 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 
os termos do Artigo 108 da Lei Delegada n° 21, de 26.12.75 (EFPM) e 
Processo n°  060-0449/2005, 

RESOLVE: 

Conceder 07 (sete) meses e 15 (quinze) 

dias de Férias Prêmio à servidora MARIA REGINA SOUZA TEIXEIRA, 

matrícula n° 15517-5, Professora, Nível IV, Classe D, Referência III, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação — SEMED, referentes ao 
1°  (primeiro) e 4°  (quarto) qüinqüênios e 45 (quarenta e cinco) dias 
do 5°  (quinto) qüinqüênio, no período de 01.07.2005 a 15.02.2006. 

Dê-se Ciência, 
Publique-se e Cumpra-se. 

Maria Filomena Saads Costa 

Secretária Municipal de Administração 

Conceder 03 (três) meses de Férias Prémio 
ao servidor JORGE LUIZ PIMENTA CHAVES, matrícula n° 18279-7, 
Engenheiro Civil, Nível I, Classe C, lotado na Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos — SEMSUR, referente ao 1°  (primeiro) qüinqüênio no 

período de 01.07.2005 a 30.09L2005. 

Dê-se Ciência, 
Publique-se e Cumpra-se. 

Maria Filomena Saads Costa 

Secretária Municipal de Administração 

JUNHO DE " DE DE 2005 • 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

CHEFE DA ASSESSORIA TÉCNICA 

CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA 

COORDENADOR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 

COORDENADOR DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PATRIMÔNIO 
COORDENADOR DE CONTABILIDADE E CONTROLE 
INTERNO 

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

COORDENADOR DE PERÍCIA MÉDICA 

ASSESSOR TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

ASSESSOR TÉCNICO DE NÍVEL.MÉDIO 

DAS-6 

DAS-6 

DAS-6 

DAS-6 

DAS-6 

DAS-6 

DAS-6 

DAI-1 

DAI-2 

1 

1 

1 

6 

6 

TOTAL 23 

EXPEDIENTE 
PREFEITURA DE SAO LUIS 

Secretaria Municipal de Governo 
Imprensa Oficial do Município - Lei N° 2.483/80 

PUBLICAÇÕES: TABELADE PREÇOS 
Valor em coluna de 1 cm X 9 cm 
Terceiros 	  
Executivo 	  

Legislativo 	  

Assinatura Semestral 
Babão 	  

Via Postal 	  

Exemplar do dia 	  
Por exerc. decorrido 

Tadeu Palácio 
Prefeito de São Luís 

Clodomir Paz 
Secretário de Governo 

Maria Filomena Saads Costa 
Secretária de Administração 

Av. Ribamar Pinheiro, 173 - Madre Deus - Fone: 3212-3698 
CEP.: 65015410 - São Luís - MA 
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