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moeda. 

Art. 5° - Os procedimentos de que trata esta Lei serão 
adotados sem prejuízo para a incidência de multas e juros moratórios previstos 
na legislação fiscal dó Municipio. 

LEI N° 3.945 DE 28 DE ' DEZEMBRO DE 2000 

INSTITUI 	PROCEDIMENTO 
PARA A ATUALIZAÇÃO DE 
CRÉDITOS DA FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL . E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor e produzirá efeitos na data 
de sua publicação. 

Art. 7° - 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, 28 
DE DEZEMBRO DE 2000, 179° DA INDEPENDÊNCIA E 112° DA 
REPÚBLICA. 

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

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

Art. 1° - Em face da extinção da Unidade Fiscal de 
Referência — Ufir, todos os valores que, na atual legislação do Município de São 
Luís, estiverem expressos em Unidades Fiscais de Referência, especialmente os 
relativos a créditos da Fazenda Pública Municipal, de qualquer natureza, 
tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em divida ativa, serão 
convertidos em moeda corrente, mediante a utilização da equivalência de 
R$1,0641 (hum real e seiscentos e quarenta e uni milionésimos de centavos) 
para cada Ufir. 

§1°  - Os valores convertidos na forma do "caput" deste 
artigo serão atualizados anualmente com base na variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo — IPCA, apurado pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE. 

§ 2° - Para o ano de 2001, a atualização dos valores 
convertidos será feita com base na variação acumulada do IPCA ocorrida no 
período de janeiro a outubro de 2000, com aplicação a partir de 01 de jan o de 
2001. 

§ 3° - Para os anos subseqüentes a 2001, a atualização dos 
valores será feita com base na variação acumulada do IPCA ocorrida no período 
compreendido entre os meses de novembro do ano anterior a outubro do ano em 
curso, com aplicação a partir de 01 de janeiro do ano subseqüente. 

Art. 2° - Os tributos, multas e demais valores previstos na 
legislação deste mtmicípio não recolhidos à Fazenda Pública Municipal ficam 
sujeitos à atualização com base na variação do IPCA, aplicando-se a regra do 
art. 1° desta Lei. 

Art. 3° - Para manter a integridade das bases de dados, os 
valores dos tributos, multas e demais valores lançados até o dia 27 de outubro 
de 2000, pagos ou' não, expressos em Unidade Fiscal de Referência - Ufir, 
serão convertidos em Real, utilizando-se como referência o valor de lançamento 
e a expressão monetária da Ufir vigente na data do vencimento do tributo. 

Parágrafo, Único — Os valores convertidos na forma do 
"caput" deste artigo serão atualizados até o ano de 2000 com base na variação 
da expressão monetária da Ufir desde a data do vencimento do tributo e, nos 
anos subseqüentes, com base na regra definida nos parágrafos 2° e 3° do artigo 
1°. 

Art. 4°- - Em caso de extinção do IPCA, a atualização dos 
valores será realizada pelo índice que o substituir ou, não havendo substituto, 
por índice instituído por lei federal e que reflita a perda de poder aquisitivo da 

LEI N° 3.946 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000 

ALTERA REDAÇÃO DE DISPOSI- 
TIVOS 	DO 	CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL NA 
FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

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

Art. 1° - Na ocorrência de infração não dolosa de lei ou 
regulamento, será expedida notificação preliminar contra o infrator para que 
regularize a situação no prazo de 10(dez) dias, sob pena de ser convertida em auto de 
infração. 

§1° - Na lavratura da notificação preliminar exclui-se a 
aplicação de multa de infração. 

§2° - Esgotado o prazo de que trata este artigo sem que o 
contribuinte tenha regularizado a situação, lavrar-se-á auto de infração, quando serão 
incluídos os acréscimos legais. 

§3° - Lavrar-se-á, igualmente, auto de infração quando o 
contribuinte se recusar a tomar conhecimento da notificação preliminar. 

§4° - Na reincidência de faltas relacionadas cota os termos 
do art. 186 da Lei n° 3.758 (Código Tributário Municipal) não caberá a aplicação da 
notificação preliminar. 

§5° - As demais situações não mencionadas neste artigo 
serão objeto da lavratura de auto de infração. 	 - _ 	- 
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Art. 2° - O §3° do Art 71 da Lei n° 3.758 (Código 
Tributário Municipal), de 30 de dezembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"§ 3° - A multa de mora é calculada sobre o valor do principal 
atualizado à data do seu pagamento, à razão de 01% (um por cento) 
ao mês ou fração, não podendo o seu percentual acumulado 
ultrapassar 10% (dez por cento) do valor do débito." 

Art. 3° - Ao artigo 149 da Lei n° 3.758 (Código Tributário 
Municipal), de 30 de dezembro de 1998, acrescentam-se os incisos de V11 a XI e os 
§3° a §7°, com as seguintes redações: 

"VII - Às companhias de aviação em relação às comissões pagas 
pelas vendas de passagens aéreas e de transporte de cargas; 

VIII - Às incorporadoras e construtoras, em relação às comissões 
pagas pelas corretagens de imóveis; 

IX - Às empresas seguradoras e de capitalização, em relação às 
comissões pagas pelas corretagens de seguros e de capitalização e 
sobre os pagamentos de serviços de consertos de bens sinistrados; 

X - Às empresas e entidades que explorem loterias e outros jogos, 
inclusive apostas, em relação às comissões pagas aos seus agentes 
revendedores ou concessionários; 

Xl - Às instituições financeiras, em relação ao pagamentos dos 
serviços de guarda, vigilância, conservação e limpeza de imóveis, 
transporte de valores e fornecimento de mão-de-obra." 

"§3° - Além das prestações de serviço catalogadas nos respectivos 
incisos deste artigo, o alcance da norma estender-se-á a outras 
atividades prestadas ao contribuinte. 

§4° - O Poder Executivo fica autorizado a acrescentar ou excluir 
qualquer contribuinte do regime de substituição, na forma que 
dispuser o regulamento. 

§5° - A retenção será correspondente ao valor do imposto devido e 
deverá ocorrer no ato do pagamento da prestação de serviço. 

§6° - Não será retido na fonte o Imposto Sobre Serviços das empresas 
sob o regime de estimativa ou quando o prestador de serviço 
apresentar nota fiscal de serviço avulsa, emitida pela Secretaria 
Municipal da Fazenda. 

§7° - As empresas sob regime de estimativa deverão comprovar seu 
enquadramento com a apresentação da Portaria de Estimativa 
expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda." 

Art. 4° - Ficam acrescidos ao artigo 188 da Lei n° 3.758 (Código 
Tributário Municipal), de 30 de dezembro de 1998, o inciso 111 e os §1° e §2 ° com as 
seguintes redações: 

"III - O arquivamento de quaisquer alterações contratuais de registro 
nos órgãos competentes." 

"§1° - Quando sc tratar do inciso 1 deste artigo, deverá o processo ser 
acompanhado do certificado de visto fiscal a ser emitido pela 
autoridade competente, conforme dispuser o regulamento. 

§ 2° - Estão dispensados de prévia demonstração da situação fiscal: 

I - as edificações novas, cuja área total não ultrapasse 60 
(sessenta) metros quadrados; 

II - as obras de acréscimos de construções cuja área total, incluída a 
edificação anterior, não ultrapasse o limite fixado no inciso anterior; e 

Tu - as construções novas em situação de mutirão, fato comprovado 
por documento hábil." 

Art. 5° - O artigo 34 da Lei n° 3.758 (Código Tributário 
Municipal), de 30 de dezembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 34 - A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da 
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo 
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada 
pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo 
dependa de apuração. 

Parágrafo Único - Não se considera espontânea a denúncia 
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou 
medida de fiscalização relacionada com a infração." 

Art 6° - O artigo 182 da Lei n° 3.758 (Código Tributário 
Municipal), de 30 de dezembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 182. As infrações às disposições deste Capítulo serão punidas 
com as seguintes penalidades: 
I - multa de importância igual a RS 16,00 (dezesseis reais), no caso 
de falta de comunicação da inexistência de receita tributável no prazo 
previsto para recolhimento do tributo; 

TT - multa de importância igual a RS 64,00 (sessenta e quatro reais), 
nos casos de: 

a) não comparecimento à repartição própria do Município para solicitar 

inscrição no cadastro de atividades económicas ou anotação das 
alterações ocorridas; 

b) inscrição ou alteração, comunicação de venda ou transferência de 
estabelecimento e encerramento ou transferência de ramo de 
atividade, após o prazo de 30 (trinta) dias contadas da data de 
ocorrência do evento; 

III - multa de importância igual a RS 150,00 (cento e cinqüenta 
reais), nos casos de: 

a) falta de livros e documentos fiscais; 

b) retirada do estabelecimento ou do domicílio tio prestador, de livros ou 
documentos fiscais, exceto nos casos previstos em regulamento; 

e) falta de apresentação de informação econômico-fiscal de interesse da 
Administração Tributária; 

IV - multa de importância igual a 20% (vinte por cento) do valor do 
imposto nas infrações qualificadas em decorrência das seguintes 
ações, observada a imposição mínima de 11$ 100,00 (cem reais) e 
máxima dc RS 2.000,00 (dois mil reais), sem prejulgo das demais 
cominações legais: 

a) falta de emissão dc nota Fiscal ou outro documento admitido pela 
Administração; 

b) falta dc autenticação de livros e documentos fiscais; 

c) uso indevido de livros e documentos fiscais; 

d) dados incorretos na escrita fiscal ou documentos fiscais; 

e) falta de número de inscrição no cadastro de atividades 
econômicas em documentos fiscais; 

I) escrituração atrasada ou em desacordo com o regulamento; 

g) falta, erro ou omissão dc declaração de dados; 

V - multa de importância igual a 30% (trinta por cento) do valor do 
imposto nas infrações qualificadas etn decorrência das seguintes 
ações, observada a imposição minima de Rã 500,00 (quinhentos 
reais) e máxima de Rã 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo das 
demais cominações legais: 

a) impressão sem autorização prévia da Administração Tributária, 
aplicável ao impressor e ao usuário; 

b) impressão de documentos fiscais em desacordo com os modelos 
aprovados aplicável ao impressor e ao usuário; 

c) fornecimento, posse ou guarda de documentos fiscais quando 6 
aplicável ao impressor e ao usuário; 

d) inutilização, extravio, perda ou não conservação dc livros e 
documentos por 05 (cinco) anos, não comunicada na forma da lei; 

e) adulteração e outros vícios que influenciem a apuração de crédito 
fiscal, por período de apuração; 

adulteração de livros e documentos fiscais que resultem ou possam 
resultar em falta de recolhimento de tributos; 

VII - multa de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do imposto, 
no caso de não retenção devida, sem prejuízo das demais cominações 
legais; 
VIII - 'multa de importância igual a 100% (cem por cento) do 
imposto, no caso de falta de recolhimento do imposto retido, sem 
prejuízo das demais cominações legais; 

• 
IX - multa equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o valor do 
imposto devido, em caso de comunicação falsa em documento de 
arrecadação da inexistência de movimento tributável, sem p 'uízo 
das demais cominações legais; 

X - multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do imposto, em 
caso de não recolhimento, no todo ou em parte, do imposto devido, 
apurado em auto de infração, sem prejuízo das demais cominações 
legais. 

XI - aquele que embaraçar ou causar impedimento de qualquer forma 
à fiscalização será punido com as seguintes multas: 

a) de RS 150,00 (cento e cinqüenta reais) pelo não atendimento ao 
primeiro pedido de intimação no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

VI - multa de importância igual a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
do imposto nas infrações qualificadas em decorrência das seguintes 
ações, observada a imposição minima de RS 600,00 (seiscentos reais) 
e máxima de RS 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo das demais 
cominações legais: 

a) emissão e expedição de nota fiscal ou outro documento, previsto cm 
lei, com duplicidade de numeração em bloco diverso; 

b) preço diferente ou diverso nas vias da nota fiscal de mesma 
numeração e série; 

e) declaração, no documento fiscal, de preço inferior ao valor real da 
operação; 

d) utilização de notas fiscais sem a devida autorização da repartição 
fiscal competente; 

e) utilização de notas fiscais com prazo de validade vencido; 

1) 



ESPECIFICAÇÃO 

1 Bancos, instituições financeiras, agentes ou representantes de entidades vinculadas ao 
Sistema financeiro 	 

2. Postos bancaáos para pagamento e/ou recebimento, inclusive caixa clatQmióm 	............ 
3 Concessionárias ou pennissionat Ias de serviços públicos em geral 	  
4 Postos de ccncessioeánas ou peccoissionancls de serviços públicos em geral ............... 
5 Contessicoanas de venda de veículos em geral 	  
6 Atacadista, distribuidoras em geral, armazéns nu lojas de tecidos, eletrodomésticos ._ 
7 Estabelecimento de ensino regular ( por sala de aula ) . 	... _....... . 

Em 
RS 

2.700.00 
320,00 

2.660,00 
320,00 
380,00 
380,00 
16 11 

TABELA Xl Coatiaua ao 

Aubruação para desmembramento ou rememhrameno de Terrenos, por m' 

13 Concessão 	de 	habite-se 	para 	edrficaròes 	executadas 	com 	projetos 
aprovados pela Prelértura, por noz: 
13.1 Edrficaçdes rendava., até 100m' ..... 	  
13 2 Edificações residenciais acima de 100m'. ............... ....... .. 
13.3. Edificações comerciais e indusmais .. ... ... .... ......... 
13.4. Área a regulamentar por m' 	 ... ...... 
13.5. Levantamento de habite-se até 100m' 	_..... . 

13.6. Leeantamcsdo de habite-se acima de 100m'   ... 
14 Expedição 	de 	habite-se 	mediante 	aprovação 

arquitetõnico de eQtsauçõc3 existentes. por cot de piso 

14.1 Edifimaçiioo até 100 m' .. 	..... 	.... 
14.2. Edirteaçaes x de 100 m'. 	 .. ....... 
14.4. Edtficaçgus tombadas pelo Patrimúnio Htslone» Federai e 

Estadual ... 	.......... .... 
15 Construção de drenos, sarjetas, canalização e quaisquer escavações na vias públicas, por cor 

15.1. Em tuxrxbwms com pavimento (lesival 	  
15.2 Em logradouros com pavimento rígido  	.. _.. 	... 

de 	Levantamento 

0,67 

rr51 
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h) de RS 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) pelo não atendimento 
ao segundo pedido dc intimação no prazo máximo de 03 (três) 
dias. 

c) de RS 500,00 (quinhentos reais) pelo não atendimento ao terceiro 
pedido de intimação no prazo máximo de 02 (dois) dias. 

§ Único — Verificado o não atendimento das três intimações a que se 
refere o inciso XI deste artigo, proceder-se-á ao arbitramento, na 
conformidade do que dispõe o art. 172 deste Código." 

Art. 7° - O artigo 303 da Lei n° 3.758 (Código Tributário Municipal), 
de 30 de dezembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 303 — Para efeito de reconhecimento da imunidade a que se 
refere o art. 121, do Código Tributário Municipal, o Poder Executivo 
baixará ato dispondo sobre os prazos e procedimentos 
administrativos, nu que couber." 

Art. 8° — O Poder Executivo Municipal fica autorizado a incorporar em 
sua Lei Tributária a norma acrescentada à Constituição Federal em seu artigo 156, 
§1°, incisos l e Il pela Emenda Constitucional n° 29. de 13 de setembro de 2000, com 
a seguinte redação: 

A 
"Art. 156 	  

"§I° - Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o 
artigo 182, §40, inciso II, o imposto previsto no inciso 1 poderá:" 

"1— ser progressivo em razão do valor do imóvel; e" 

"II — ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do 
imóvel" 

Art. 9° - Compete ao Executivo fixar, e reajustar 
periodicamente, os preços públicos destinados a remunerar a utilização de bens e 
serviços públicos, obedecidas as disposições contidas na Lei Federal sobre Normas 
Financeiras. 

§° Único - Os prazos e forma da arrecadação dos preços 
serão estabelecidos em regulamento, pelo Poder Executivo. 

Art. 10 — As tabelas VIII - Tabela para Cobrança da Taxa 
de Licença e Verificação Fiscal para Localização e Funcionamento —, XI — Tabela 
para Cobrança da Taxa de Licença para Armamento, Execução de Obras e 
Loteamento — e XII — Tabela para Cobrança da Taxa de Licença relativa à ocupação 
de Terrenos, Vias e Logradouros — constantes na Lei n° 3.758 (Código Tributário 
Municipal), de 30 de dezembro de 1998, passam a vigorar com as novas redações 
contidas no Anexo Único desta Lei. 

Art. 11 — As tabelas refendas no artigo antecedente serão 
atualizadas, nos exercícios subseqüentes a 2001, com base na variação do índice de 
Preço ao Consumidor Amplo - IPCA oconida no período compreendido entre os 
meses de novembro do ano anterior a outubro do ano em curso, com aplicação a partir 
de 1° dc janeiro do anu de 2002. 

§ Único — Aplicam-se, igualmente às multas de infração, a 
regra estabelecida no "capuz" deste artigo. 

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

~%/- 
An. 13 - 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 cumpnr, tão 
inteiramente como nela se contém. A Secretaria Municipal de Govemo a faça 
impnmir, publicar e correr. 

PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUÍS, 28 DE 
DLZEMBRO DE 2000, 179° DA INDEPENDÊNCIA E 112° DA REPÚBLICA. 

TABELA VIII 
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA E 

VERIFICAÇÃO FISCAL PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

8 Cursos preparatórios 	210,00 
9. Hotéis: 

-Populares 	210,00 
- até CO estrelas 	370,00 
- 04 e 05 estrelas 	 520,00 ' 

10. Motéis, pousadas e boates 	370,00 
11. Estabeleclmemos hospitalares. clinicas com internação, planos de saúde 	 800,00 
12. Iaboralábs de análises clínicas em geral, clínicas sem 1MemaeãQ 	 260,00 
13. vigebncla e transporta de valores, limpeza e/ou conservação 	370,00 
14. Assessorias, cnc1sultQrõas e projetos técnicos em gerai, propaganda, publicidade, produtoras 

orou gravadoras de Mago e video 	 210,00 
15. iOformalira em geral....... 	200.00 
16. Indústria de cansanção eiva, demais serviços de engenham: 

- Pequeno porte 	110,00 
-Médio porte 	210, 
-Grande porte 	320,00

00 

17. Indústria em geral e gráficas: 
-Pequena 	 ,,.... 	11000 
-Média 	 ..  	210,00 
-Grande 	32000 

16. Lojas de shopping 	160,
,
00 

19. Quitanda, bancas de legumes, verduras e demais produtos de feias e mercados, carvão e 
lenha, cadeira de engraxates, eventual a ambulantes, banca de artesãos e outros 
assemelhados 	Isento 

20. Empresas do tramspQdos Urbanos, uaecuibano, rodoviário de camas, feroviádo de cargas, 
rebocadores eia geral 	 - 	 69000 

21. Postas de abastecimento de veículos 	370,
,
00 

22. Seguradoras 	260,00 
23. Sxpemlecolos. 	 . 	 400,00 
24. Loja de departamentos. 	400,00 
25. Gaeetorw de todos e valores 	 380,00 
26. Profissionais liberais 	_ 

-d curso superlor 	65.00 
-dorso médio 	30,00 
-arS 	isto 

27 Demai
rtN

s atIvldades    - 	1r: 00 

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA 
PARA ARRUAMENTO, EXECUÇAO DE OBRAS E LOTEAMENTOS 

ESPECIFICAÇÃO Em R$ 

1. Expedição de Alvará de Construção, mediante aprovação de projeto 
arquitetônico relativo a edificações, por m= de área de piso: 

1.1. Edificações residenciais até 100m2 	  0,53 
1.2. Edificações residenciais acima de 100m2 	  0,80 
1.3. Edificações comerciais e industriais 	  1,()6 

.1.4. Edificações residenciais e comerciais ............... 	  0,76 
2. Reconstrução, alteração, reforma, por m' de área de piso 	 0,53 
3 Acréscimo de obra, por m' 	  0,67 
4. Demolição de prédios, por m2 de área de piso a ser demolido 	 2,66 

5. Colocação de tapume, por m' de tapume 	  0,67 
6. Terraplanagem e movimentos de terra em geral, por m2: 

6.1 - até 10.000 cor em loteamento 	  0,26 
6 2 - acima de 10.000 m' em !oteamento 	  0,40 	, 

6.3- até 10.0(10 m1emvias 	. 0,53 
6.4 - acima de 10.000 m2 em vias 	  0,67 
6.5 — em lotes de até 10.(100 m' sem parcelamento de solo 	 0,20 
6 6 - em lotes acima de 10.000 m2 sem parcelamento de solo. 	 0,30 

7. Construção de muro nas divisas dos lotes e calçadas 	  Isento 
8. Substituição, alteração e reforma de telhados 	  Isento 
9. Recarimbameneo de plantas aprovadas (20 via), por prancha 	 0,63 
10.Rtxovação de Alvará de Construção, por m2: 

10.1. Edificações tombadas no Centro Histórico e residenciais 
até 100m2 	  

Isento 
10.2. Edificações residenciais acima de 100m' 	  0,53 
10.3 Edificações comerciais e industriais 	  1,50 

11. Alvará de Loteamento: 

11.1. Loteamento sem edificação, por m2 de lotes edificáveis 	 0,80 
11.2. Loteamento com edificação, por m' de edificação 	 0,26 



15.3. Em logradouros sem pavimentação 	  

16. Colocação ou substituição de bombas combustíveis e lubrificantes, inclusive tanque, por 
unidade 	  

17. Vistoria  Laudo Técnico, per m2: 

17.1. Ed1f cações residenciais ate l OOtt12 	_ .............. 
17.2. Edifieaçfes residenciais acima de 100mt 	  

	

17.3. Edificações comerciais e industriais 	  

18. Liberação de praça, quadra, uso e ocupação de vias e outros espaços públicos do mesmo 
gim, para realização de eventos com fins lucrativos e mercantis e sem fins lucrativos: 

18.1. Liberação de praças, quadras, uso e ocupação de vias e outros espaços públicos do 
mesmo género, para realização de eventos com fins lucrativos e mercantis, por 
mz 	  
18.2. Liberação de praças, quadras e outros espaços públicos do mesmo gênero, para 
realização de eventos sem fins lucrativos, culturais, religiosos, ponieo-eleitorsis, 
manifestações 	públicas 	destinadas 	à 	expressão 	de 
pensamento 	  

0,26 

117,05 

12,76 

26,60 

37,24 

0,50 

isento 

 

 

 

TABELA XI (Continuação) 

ESPECIFICAÇÃO Em R$ 

19. Análise prévia de projetos 	  100,00 

20. Aprovação de projeto sem expedição de alvará 	  100,00 

21. Revestimento e/ou pintura, por ms 	 0,15 

22. Demarcação ou redemarcação de lotes, por m= 	  0,26 

23. Levantamento planialtimétrico da área, por ma 	  0,12 

24. Avaliação de imóvel 	  100,00 

25. Numeração de prédio, por unidade 	  3,37 

26. Alinhamento, por metro fintar._ ....... .. ...... ... ........................ 	 3,37 

27. Vistoria de edificações, para efeito da regularização de obra feita 
irregularmente, por m' 	  2,66 ABDELAZIZ AB 

Secretário 
OS 
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temos os trabalhos desenvolvidos nas respectivas reuniões, aucira[zeveci as suas eeanpeteeutes atas e 
exercerá as demais atribuições descritas no referido Plano. 

lI - O servidor ora designado prestará esse serviço relevante até ulterior 

Do-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, EM SÃO LUÍS (MA), 22 DE 
NOVEMBRO DE 2000. 

PORTARIA N° 581-MIO-GS 	 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2000. , 

atnbtições legais, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas 

RESOLVE: 

PRORROGAR o prazo estabelecido pare a conclusão dos 
trabalhos da Comissão Técnica, instituída pela Portaria n° 570/00-GS, de 28 de 
novembro de 2000, até 31 de janeiro de 2001, com o objetivo de da- continuidade ás 
atividades de elaboração de instrumentos legais relacionados com isenções e 
imunidades, preço público, diversões públicas, e outras providências. 

Dri se ciência, pubique-se e cumpra-se_ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, EM SÃO LUÍS (MA), 
04 DE DEZEMBRO DE 2000. 

dehberação. 

/ , r 

- TABELA XII 

TABELA PARA COBRANÇA DE TAXA DE LICENÇA RELATIVA 7 

OCUPAÇÃO DE TERRENOS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 

PORTARIA N° 589/00 - GS 
	

DE 16 DE DEZEMBRO DE 2000. 

ESPECIFICAÇÃO Em RS 

1. VEICULOS: 
Carros de passeio, por dia... 	  12,76 
Caminhões ou ônibus, por dia. 	  37,24 
Utilitários, por dia 	  26,60 
Reboques, por dia 	  26,60 

2 OCUPAÇÕES DIVERSAS (carros de cachorro-quente, pipoca, 
picolé, sorvete e similares), POR MES 	  19,85 

3.  OCUPAÇÕES DIVERSAS EM EVENTOS ESPECIAIS, COM 
ÁREA DE ATE 4 m2, POR DIA. 	  26,60 

4.  TRAILLER 	SIMILARES 	(Ex.. 	Barracas 	de 	Fibra), 	OU 

VEÍCULOS 	MOTORIZADOS 	DESTINADOS 	AO 

COMÉRCIO INFORMAL 	.. ... 	  
por dia ............. 	  12,76 
por semestre...... 191,53 	. 

5.  ASSENTAMENTO DE POSTEAMENTO PARA QUALQUER 
USO -POR UNIDADE AO ANO 	  

6,38 

6.  INSTALAÇÃO 	DE 	MAQUINAS, 	APARELHOS 	E 
EQUIPAMENTOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, 
POR MÈS 	  127,69 

7.  REDES DE TUBULAÇÕES PARA FORNECIMENTO OU 
DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTOS, ÁGUA, GASES, LÍQUIDOS 
QUÍMICOS 	OU 	MATERIAL 	TÓXICOS, 	POR 	KM, 

ANUALMENTE 	  37,24 

PORTARIA 11° 569/2000 - GS 	 São Luis, 2.2 de novembro de 2000. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, ror uso de suas atribuições 
legais e, considerando o que consta na Portaria rP 568/2000, que dispões sobre o Plano de Gessbo, 

RESOLVE: 

I - Designar o servidor MARCONNY ARAUTO LIMA, para atuar como 
,Márin-Fxeernivo do Plano de Gestão da Secretaria Municipal da Fazenda, quando reduzirá agi. 

O SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA no uso de suas 
atribuições legais. 

RESOLVE: 

PRORROGAR o prazo estabelecido para a Comissão de Inquérito 
Administrativo instituída peia Portaria n° 537/00-GS, de 03 de outubro de 2000, que 
visa à apuração dos tatos constantes no processo n.° 020-10660/2000, para mais 30 
(trinta) dias, a contar da data da assinatura deste Ato, na forma do Parágrafo Único do 
art 231'da Lei Delegada n,° 21, de 26 de dezembro de 1975. 

Dá-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, EM SÃO LUIS (MA), 
15 DE DEZEMBRO DE 2000. 

ABDELAZIZ 	 TOS 
Secretário Municipal d~á F;4zenda 

PORTARIA N° 591/00 - GS 
	 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso I. Parágrafo Único, do Art. 2° da Lei n° 
3.758, de 30 de dezembro de 1998 e pelo Art 1° do Decreto n° 19.311, de 27 de maio 

de 1999, 

RESOLVE 

Reconhecer a imunidade do lABORARTE - Laboratório de 
Ettressões Artísticas, estabelecido à Rua Jansen Multar, n.° 42 - Centro, do 
Pimento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, referente aos exercícios de 
1995 a 2000, observadas as disposições contidas no Art. 303, da Lei n° 3.758, de 30 
de dezembro de 1998, e tudo mais que consta do Processo n' 020-17.898, de 27, de 



novembro de 2000, tramitado nesta Secretaria de Fazenda. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, EM SÃO LUÍS (MA), 
21 DE DEZEMBRO DE 2000. 

PORTARIA N° 592/00 - GS 
	

DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000. 

ABDELAZIZ A 
Secretário M 

TOS 
Fazenda 
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17.941, de 20 de novembro de 2000, tramitado nesta Secretaria de Fazenda. 

Dé-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

SECRETARIA. MUNICIPAL DA FAZENDA. EM SÃO LUÍS (MA), 
2T DE DEZEMBRO DE 2000. 

ABDELAZIZ /i OUD S91UOS 
Secretário unicipal 	azenda 

PORTARIA N' 595/00 - GS 
	

DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso das 
atribuições que lhe sito conferidas pelo Inciso I, Parágrafo Único, do Art 2° da Lei n' 
3.758, de 30 de dezembro de 1998 e pelo Art. 1° do Decreto n° 19.311, de 27 de maio 
dg 1999, 

RESOLVE: 

Reconhecer a imunidade da ASSOCIAÇÃO DE CLUBE DE MÃES 
IZABEL CAFETEIRA, estabelecida à Unidade 205, Rua 05, Casa 30 - Cidade 
Operária, do pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, 
referente ao exercício de 2000, observadas as disposições contidas no Art 303, da Lei 
n° 3.758, de 30 de dezembro de 1998, e tudo mais que consta do Processo n° 020-
1 t .150, de 29 de setembro de 2000, tramitado nesta Secretaria de Fazenda. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, EM SÃO LUÍS (MA), 
27 DE DEZEMBRO DE 2000. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso I, Parágrafo Único, do Art. 2° da Lei n' 
3.758, de 30 de dezembro de 1998 e peio Art. 1° do Decreto n' 19.311, de 27 de maio 
dg 1999, 

RESOLVE: 

Declarar ser isenta a FUNDAÇÃO MARANHENSE DE 
ASSISTÉNCIA COMUNITÁRIA - FUMAC, estabelecido à Rua Mourâo Rangel, n.° 180 
- Retiro Natal, do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, referente 
ao exercido de 2000, inscrição cadastral n.° 18.02.226.0009.000.0, observadas as 
disposições contidas no Art. 303, da Lei n° 3.758, de 30 de dezembro de 1998, e tudo 
mpls que consta do Processo n° 020-9432, de 19 de maio de 2000, tramitado nesta 
Secretaria de Fazenda. 

Dose ciência, publique-se e cumpra-se. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, EM SÃO LUÍS (MA), 
27 DE DEZEMBRO DE 2000. 	' 

PORTARIA N° 593/00 - GS DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000. 

PORTARIA N' 596/00 - GS DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000. 

O SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas peio Inciso I, Parágrafo Único, do Art. 2° de Lei n' 
3.758, de 30 de dezembro de 1998 e peio Art 1° do Decreto n' 19.311, de 27 de maio 
dg 1999, 

RESOLVE: 

Declarar ser isenta a ASSOCIAÇÃO DE CLUBE DE MÃES 
IZABEL CAFETEIRA, estabelecida à Unidade 205, Rua 05, Casa 30 - Cidade 
Operária, do pagamento da Taxa de Licença e Verificação Fiscal para Localização e 
Funcionamento - ALVARÁ, referente ao exercido de 2000, observadas as disposições 
ontidas no Art 303, da Lei n' 3.758, de 30 de dezembro de 1998, e tudo mais que 
consta do Processo n° 020-16.150, de 29 de setembro de 2000, tramitado nesta 
Secretaria de Fazenda. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, EM SÃO LUÍS (MA), 
27 DE DEZEMBRO DE 2000. 

~ 
ABDELAZIZ 	D 	OS 

Secretário Murircrpal d azenda 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso I, Parágrafo Único, do Art. 2° da Lei n° 
3.758, de 30 de dezembro de 1998 e pelo Art. 1° do Decreto n° 19.311, de 27 de maio 
dq 1999, 

RESOLVE: 

Declarar ser isenta a FEDERAÇÃO MARANHENSE DE JUDO, 
estabelecida ao Parque Urbano Santos, s/n.° - Ginásio Costa Rodrigues, do 
pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, referente ao 
exercício de 2000, observadas as disposições contidas no Art 303, da Lei n° 3.758, de 
30 de dezembro de 1998, e tudo mais que consta do Processo n° 020-5.889, de 20 de 
mprça de 2000, tramitado nesta Secretaria de Fazenda. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, EM SÃO LUÍS (MA), 
2X DE DEZEMBRO DE 2000. 

PORTARIA N° 594/00 - GS 

Portaria n.° 2959 de 77 	de Dezembro de 2000 - O SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso 1, Parágrafo Único, do Art. 2° da Lei n' 
3,758, de 30 de dezembro de 1998 e pelo Art. 1° do Decreto n' 19.311, de 27 de maio 
dg 1999, 

RESOLVE: 

Declarar ser isenta a ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBUCO 
DO ESTADO DO MARANHÃO, estabelecida À Rua Duque Bacelar, s/n.° - Quintas do 
Calhau, do pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSON, 
referente ao exercício de 2000, observadas as disposições contidas no Art 303, da Lei 
n° 3.758. de 30 de dezembro de 1898, e tudo mals que consta do Processo n° 020- 

A SUPERINTENDENTE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO 
E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com os 
ternos do Artigo 108 da Lei Delegada n.° 21, de 26.12.75 (EFPM) e Processo n.° 

720-4999/2000  

RESOLVE: 

Conceder 05(seh) 	més(es) de FArias Prémio a(o) 
servidora) SEBAST(,iO MORAES RABELO 

DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000. 



S 

Man 
Superinte  

na Aranha Estrela 
nte Técnica de Administração 

e Gestão Estratégica 

RESOLVE: 
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Guia Médica n°,.,-191Z11RD2—, Matricula n. 71398-7 	,Cargo(Função)VIGIA 

Nível III Classe 	Referência 	lotado(a) no(a) SEC MUN-TFRRAC 
HAB,E URBANISMO 	referente ao(s)1efprIm4let) 2°(S 	.r.,)  
qüinqüênios) a partir de 	75 1 12 	12000 	a mos_ 1s__.... jnn+ . 

t 

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

ranha Estrala 
e = . uca de Administração 

e Gestão Estratégica 

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

Portaria n' 2963 de 1 t de Dezembro de 2000 

PORTARIA N4 2961) 	de 	11 	de Dezembro de 2000. 

RESOLVE: 

A SUPERINTENDENTE TÉCNICA DE 
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições 
legais, 

Conceder ao servidor (a)  RAIMUNDO  

	

NONA TO PINHEIRO 	Mat. n°.  17198-2 , Função  VIGIA  
Nível - , Classe -, Referência  -  , Lotado no (a)  SEC. MUNICIPAL DE 
SERVIÇOS URBANOS 	Averbação de tempo de Serviço, trabalhado 
no(a): 

PREF.MUN.DE SÃO LUIS  '  VIGIA 	; 0810718! a 021 041 84. 

	

Empresa 	 Função 	Período 
_p2 anos 06 mês (es)_12_, dia (s). 
XVXxrXXYYXXYXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxx; l _,Ix% a,yyI Ixx. 

	

Empresa 	 Função 	Período 	 .' 
yyjL anos xrx mês (es) xxxxxx, dia (s), 
irrzxxxxxxrxxxxxxzzxxxx  ;  xxxxxxxxxxxx; lidXX  axrx I 1.2g. 

	

Empresa 	 Função 	Periodo 
xxx anos 	mês (es) xxxxx dia (s). 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  '  xxxxxxxxxxxx ' zz lT_ag a Jjg{~J xx. 

	

Empresa 	 Função 	Período 
xxx anos,- mês (es)  xxxxx  dia (s). 
,rrxxxrxrxxxxxxxxxxXXXX  '  xxx xxx xXX x X .Sjj_z_lj j. a XX_'_ _i_xx. 

	

Empresa 	 Função 	Período 
xxx anos xxx mês (es) xxxxxx dia (s). 

para efeito de aposentadoria, perfazendo um total a ser averbado de  02  

ano(s); 	08  mês (es) e 29  dias (a), já deduzidos  xxxxx  ano (s); 
xxxxxx  mês (es) e  xxxxxx  dia (s) paralelos. Conforme preceitua o AR.a_ 
da Lei n°  2.950 	de  21.07.69  que alterou a redação do inciso Ido Art.  96, 

da Delegada n°  v , de  2a 12 7s  

RESOLVE: 

. CONCEDER a(o) servidor (a)  1LKA MIMAR  

MELO MARTINS 	matricula n.°  87410-5  , Cargo/Função 
AUX. COMUNICAÇÃO 	Classe C ,Niyel I ,Referência 

lotado(a) no(a)  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,( 30 	) dias de 
TRATAMENTO DE SALDE 	 no período de 
23 1 77 12000 e 27 I 12 1 2000 conforme CID  10 E71, 110 	constante na 

Guie Médica n.° 7978/2000  

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

nha Estrala 
u • - 	iT?' Técnica de Administração 

e Gestão Estratégica 

Portaria n.° 2964 de II 	do Dezembro 	de 2000 . 

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

Mar' H ' e - 	a Estrela 

Superìnt . _ - Técnica •e Administração 
e Gestão Estratégica 

A SUPERINTENDENTE TÉCNICA DE 
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições 
legais, 

Portaria n.° 2961 	de 11 	de Dezembro 	de 2000 

A SUPERINTENDENTE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO 
E GESTÃO ESTRATÉGICA, 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.° 
040-629112000  - 

RESOLVE: 

Conceder o3(Tds)  més(es) de Férias Prêmio a(o) 
servidor(a)  EURIDES CONCEIÇÃO ALMEIDA  
Matriculan  71744-a 	, Cargo(Função) AUY SFRM nivfRfne  
Nível  r  Classes Referência 	lotado(a) no(a)~l j _ 
• MUNICIPAL DF SALDE 	referente ao(s) 	w (errUupnj  
quinqüênio(s) e partir de  rir  f .__w_._.__w_._1 200Q a _,./.1.__  / _--03_ 7_3~_.  

CONCEDER a(o) servidor (a)  MARIA JOSÉ? GO  
MES 	 matricula n.°  10304-3  , Cargo/Função 
VIGILANTE 	 , Classe 	Nível, Referência _, 

lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,( 45 	j das de 
TRATAMENtO DE SAUDE 	 noperíodode 
211 11 1 2000a 17 1 01 /2001 conforme CID  10 N20, 1113.)  constante na 

Guia Médica n.'  1919/2000  

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

ranha Estrela 
e T: 'ca de Administração 

e Gestão Estratégica 
Supe 

Portaria n' 2965 de 11 de Dezembro de 2000 

Mana l 6Iena Aranha Estrela 
Superinte 	te Técnica de Administração 

e Gestão Estratégica 

Portaria n.' 2962 de 11 de Dezembro da 2000 

RESOLVE: 

CONCEDER a(o) servidor (a)  DOMINGAS RIREI 

RO PINTO 	 matricula n.°  22824-7 , Cargo/FL1nÇê0 

AUX. rRPERMAGEM 	Classe B ,Niyel 11 Referência 
iotado(a) no(a)  HOSPITAL MUN. DJALMA MARQUES 	,( 90 	)(lias do 
TRATAMENTO DE SAÚDE EM PRORROGAÇÃO 	 no período de 
12 1 11 1~ a 09 1 02 1 2001 conforme CID  10 U82 	constante na 

A SUPERINTENDENTE TÉCNICA DE 
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições 
legais, 

RESOLVE: 

CONCEDER a(o) servidor (a)  MARCIA CRIS- 
TINA COSTA MELO 	matricula n.' 00130-3 , Cargo/Função 
AOS DF ADMINISTRAÇÃO 	Classe  - ,Nível 	Referência - 

lotado(a) no(a)  HOSPITAL MUN. DJALMA MARQUES 	( 720 ) dias de 
REPOUSO A GESTANTE - 	 no período de 

A SUPERINTENDENTE TÉCNICA DE 
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no usa de suas atribuições 
legais, 

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



São Luís(MA), 211.12.2000 PORTARIAM 12312000-GAB/SEMUS 

01, 72 / mova 30 0312001 cordame CID 	- 	- constante na 
Guia Médica n.° 1910%2000 . 

Dê-se Cl&nda, 
Publique-se e Cumpra-se. 

A SUPERINTENDENTE TÉCNICA 'DE 
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições 

- legais, 

RESOLVE: 

CONCEDER a(o) servidor (a)  PAULO SOUSA  
FREIRE 	 matricula n°  04821-1  CargraFunçào 
APOIO TÉCNICO/PROFESSOR 	Classe JNlyel - , Referencia 

lotado(a) no(a)  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ I 60 ) dias de 
TRATAMENTO DE SALDE EM PRORROGAÇÃO 	 no período de 

j22.1 12 !1000 a __21,l__92_1 2007 conforme CID  lo F20.1 	constante na 
Guia Médica n,° íg2si7r00  . 

Portaria n.• 2969 de 11 	de Dezembro de 2000 

A SUPERINTENDENTE TÉCNICA DE 
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições 
legais, 

RESOLVE: 

CONCEDER a(o) servidor (a) JOSÉLIA MOREIRA 

DE 'MARIA 	 matricula n° 03937_y Cargo/FunçSo 
TÉC. DE ENFERMAGEM 	Classe A ,Nível   

lotado(a) no(e)  SECRETARIA MUNICIPAL DTTS (JDE -( 15 ) dias de 
TRATAMENTO DE SAUDE 	 no período de 

221 11 120008 06 1 12 17000 conforme CID 	  constante na 

Guia Médica n.°  1929/2000 	 - - 

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

?~ Supé 
ranha Estrela 

e Técnica de Administração 
e Gestão Estratégica 

504 

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

.>r 	ranha Estrela 
P 	 --¡ Sup - 	te Técnica de Administração 

e Gestão Estratégica 

Portaria n• 2967 da 11 de Dezembro de 2000 

A SUPERINTENDENTE TÉCNICA DE 
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições 
legais, 

RESOLVE: 

CONCEDER a(o) servidor (a) DOMINGAS RIREI 
matricula n.° 02478-2 

Classe - Nível - . Referencia 
MUNICIPAL DE SAÚDE ( 60 ) dias de 

no período de 
2001 conforma CID  70 MÓS. 1181 constante na 

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

jj7 r Ita9 ranha Esteia 
P/ Su• 	nte Técnica de Administração 

e Gestão Estratégica 

de Dezembro de 2000 

A SUPERINTENDENTE TÉCNICA DE 
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições 
legais, 

RESOLVE: 

CONCEDER a(o) servidor (a) LUCIA FERREIRA 
NASCIMENTO 	 matricula n.° 03338-0 . Cargo/Função 
AGENTE DE SAUDE 	Classe_ a ,Nível 1  Referenda - 

lotado(a) n0(a)  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 	( 30 	) das de 
TRATAMENTO DE SAUDE 	

no período de 
17 I 11 / 2000 e 16 / 12 / 21106 conforme CID  2066.0/1 	constante na 

Guia Médica n.° 1928/2000  

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

Aranha Estrela 
e Técnica de Administração 

e Gestão Estratégica 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS, no uso de suas 

atribuições legais, tendo cm vista o que determina o Artigo 6•, inciso XVI, combinado com o 

Artigo SI, Parágrafo 4°, da Lei 8.666, de 2 L06.93, publicada no D.O.U., de 06.07.99, 

RES OJ,VE: 

1. A Comissão Permanente de Licitação, no ãmbito da Secretaria Municipal de 

Saúde de São Luís, tem a funçfa de receber, examinar e julgar todos os documentos e 

procedimentos relativos às licitações e ao cadasóamarto de licitantes. 

2. Designar os seguintes servidores, para, sob a Presidência do Primeiro, 

comporem a referida Comissão, pelo período de 01 (um) ano. 

2.1. MEMBROS EFETIVOS: 

21.L - Maria da Coceiçle Machado Araújo 

2.1.2. - Zultma Batista dos Santos 

213. - Luiz da Silva Rocha 

2.1.4. - David do Espírito Saato Lima Medeirea 

2.2. SUPLENTES 

2.2.1. - Nslva Cristina Campos Santos 

2.2.2. -Fábio Henrique Garcia Pereira 

2,2.3. -Maria Virgínia Ferreira Soares 

2.3. SECRETÁRIA 

23.1. - Asa Rita Nascimento 

3. Fazer cessar, a partir desta data, os efeitos da Portaria n° 001/2000-

GAB/SEMUS. de 03 de janeiro de 2000. 

4. Dê-se ciência, publique-se e CUMPRA-SE 

~~~t~i1 

PORTARIA N° 124/GAB/SEMUS - São Lufs(MA), 28 de dezembro de 2000 

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE AÇÕES E SEVIÇOS DE 
SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas 
atnbuiçôes legais, 

RESOLVE; 

DECLARAR JUSTIFICADA 01 (uma) falta atrlibuída 
indevidamente é servidora ANGELINA ALACOQUE MOREIRA DE 
MARTINI — Médica Rural, desta SEMUS, matrícula a• 04540-0, referente 
ao se-$ de Junho de 2000. 

RO PINTO 
AUX. ENFERMAGEM 

lotado(a) no(e)  SECRETARIA 
TRATAMENTO DE SAÚDE 
041 72l2000s 01 / 02 I 

Guia Médica n• 7922/2000  

Portara n' 2968 de 11 

anha Estrela 
ca de Administração 

e Gestão Estratégica 

Portaria n' 1966 da li de Dezembro th 2000 

P1 Su 
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São Luis, MA., 20 de dezembro de 2000. 
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O SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS 

URBANOS, no uso de suas atribuições legais, e do acordo com o que consta no 

Processo n."' 060-3035/00. 

RESOLVE: 

Abonar 03 (três) faltas sendo 02 (duas) faltas 

verificadas em julho e 01 (uma) no más de outubro do ano de 1995, da servidora 

LINDALVA MARIA RODRIGUES , matrícula n.° 02.443-9, de conformidade com 

o que estabelece, o inciso XIV, Art. 97, da Lei Delegada n.° 21, de 26 de dezembro da 

1975. 

Adoi.ietrmrvaa* 03/99 (Dano Oficial a' 1612000), sw mima do ut 
40, MOMO da Cemüaiado Federal, sa.a.ido do Adicionei por Tempo 
de Serviço (30%), de acordo ema o mt 1115 e f f daL.i Delaaadof 21, 
de 26.12.75 03.báde do SavìderPiblico de Sio Lis} 

AoL r - Pala ~elegia estia em vigor as dia de ara 
pabliaçao• 

Art 3° -Eevogar+e r d eposiçór sor 

Dt-SE(SINL2A,P 	-SE 	-SE 
PALÁCIO -PARO NEVA DE ' 	", em Sio Lide 

(MA), 27 de dezembro de 2000. 

CARVALHO 
Pnddmta 

RESOLUÇÃO N` 319/2000 

o ntgemeuta DA cAwtna rumam. m. oa Adio I." no ar ore auge 
*bifam m IegstS tende em Nela o rue ceada do Orarmo V2.04202040. 

RigOLVII 

Art 1' - Morrr o servidor WALTxR AiARQQgS 
CRUZ, ao Cargo de Praoaador de 1' Clama, com pmavsatse dopais, 
eoriddnada o gsc ãrp0em os st 1• e 2° daRwsisçis ~raiva 
aP 03/99 (Diírlo Oáaial r 16I2000), aos rama do mt 40, iaoiso EL 
lera"s" da Caaáse rl'MFsdeal. rrwcide de Adicionei par Tempo de 
Serviço (35%), de admrdo oca o mL 1113 e f 1 daLsd DeMg.d.d 21, de 
26.12.73 QSaubro do Se+edorpOblia de ~Iole} 

Art r - Iara Lwbrl.o ema em viger s dera de s.a 

PaaksPaa. 
Art. p - Revogaapar r ddpriçóes ea oorRhia 

TJF.SCCSINCtA,pl)BI.IQU&,SEE 	SE 
PALÁCIO PEDRO NEVA DE 	", em Sio Late 

NA), 27 de demairo 6 2000. 

ALHO 

RESOLUÇÃO N°320/2000 

o ~ene DA CASAM INa0CIMI. Da s o tufa, no imo de numa 
aCOaiçóes legmfe, tendo se vida o que correta do Processo n• 2.10612000, 

E13OLVIt 

AR 19 - Aparatar o servidor IW.O CEVE PILHO, ao 
Cu5e de Tésr°o de Mreseomta Legaslatro, Clame "Emoci.P, 
com provados praporciarais ao Palpo de serviço, uai tarar do K 40, 
moiro E, da Caostimigo Federal, acrescido de Adicìoad por Tempo de 
Serviço (30%),ds acordo ema o mt 1115 s f f data Dolosa&ri' 21, de 
26.12.75 <>tente do Servidor POblir de Sio Late), das dea ~Miem 
do Corgo em ~ode de Secretário Chefe do Gebimle, &rebolo DAS-
1, do acordo cora Emenda a° Ore/, de 07.07.95, as ut 36 da Lei 
Ora uicado liiulcipio der Sio Lufa 

Art 2° - Esta Reeohrçao sara em visor as data do soa 
Público" 

Art 3° - Erarogma-r s disponnçeee em ccamirio. 

D$-SE COUSA, P11BLIQUESEE 
PALÁCIO PEDRO NEVA DE SANT , em SOO Lide 

(btiA), 27 de dezembro de 2000. 

RESOLUÇÃO N° 318/1000 

O f1IMOrNIR DA CAIMRA 1111NCfrdli. Dd aio LAJN, no uno ao suo 
sb'MdpBea Ipig, tendo mi *ta o que consta do Processo n° 1.0i11R0001 

111101V3 

Art. 1° - Apoirlar õ ouvidor .103)Z >I'mAMAI 
11OD11IfóFIIE: PUMA, ao G'rltpo de Tfemioo do Aageiaotgmigtr. 
1+Mídalivae Llaws "ffiPaaiaC'e oca proventos ProPmo+riiir p Impo 
da algvip>ry tpgnidcaamõo o que diaQÕeat os at Ais 3° da Desola" 

.7/J, 

PErnE~I 
PREFEITURA DE SÃO LUÍS 

Secretaria Municipal de 
Imprensa Oficial de Município - 

Jackson Lago 
Prefeito de São Luís 

Mauro Bezerra 
Secretário de Governo 

Governo 
Lei N° 2.483/80 

PUBLICAÇÕES: TABELA DE PREÇOS 
Valor em coluna de 1 cm X 9 cm 
Terceiros 	 R$ 11,70 
Executivo 	 R$ 11,70 
Legislativo 	 R$ 11,70 
Assinatura Semestral 
Balcão 	 R$ 58,50 
Via Postal 	 R$ 87,75 
Exemplar do dia 	 R$ 1,00 
Por exerc. decorrido 	 R$ 1,50 

Maria Helena Aranha Estrela 
Superintendente Técnico de Administração 

e Gestão Estratégica 

Av. Ribamar Pinheiro, 173 - Madre Deus - Fone: 221-5545 
CEP.: 65015410 - São Luís - MA 


