
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
LEI N° 4.830 DE 31 DE JULHO DE 2007 

DE 31 DE JULHO DE 2007 

DISPÕE SOBRE ISENÇÃO DO PAGAMENTO 
DA TAXA DE LICENÇA E VERIFICAÇÃO 
FISCAL PARA LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO - ALVARÁ ÀS 
MICROEMPRESAS ESTABELECIDAS NO 
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

INSTITUI TRATAMENTO DIFERENCIADO A SER 
APLICADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE NO MUNICÍPIO DE' SÃO LUÍS, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Estado do Maranhão. 

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

LEI N° 4.827 

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, 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°. Ficam isentas do pagamento da Taxa de Licença e Verificação Fiscal 
para Localização e Funcionamento - Alvará, as microempresas estabelecidas no Município de 
São Luís, enquadradas de acordo com o inciso I do art. 3" da Lei Complementar Federal is". 
123, de 14 de dezembro de 2006 e do § 60  do Art. 122 da Lei Orgânica do Município de São 
Luís, cuja receita bruta anual auferida não ultrapasse o valor de RS 84.000,00 (oitenta e 
quatro mil reais). 

§ 1°. Considera-se receita bruta para fins de isenção da Taxa de Licença e 
Verificação Fiscal para Localização e Funcionamento - Alvará, o somatório de todas as 
receitas auferidas pela microcmpresa, seja ou não operacionais, sem quaisquer deduções 
verificadas durante o exercício fiscal. 

§ 2°. O valor estipulado no caput deste artigo será atualizado anualmente com 
base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo •- Il'CA, apurado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE, em conformidade com o que 
dispõe a Lei Municipal n°. 3.945, de 28 de dezembro de 2000. 

Art. 2°. Os contribuintes que deixarem de preencher os requisitos contidos no 
artigo 1° desta Lei, a qualquer tempo, terão sua isenção cancelada. 

Art. 3". Fica estabelecida a alíquota de 0,7% (sete décimos por cento) para o 
IPT11 dos imóveis comerciais de propriedade das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte localizadas neste Município. 

Parágrafo único. A alíquota dc que trata este artigo somente será concedida a 
contribuinte proprietário de único imóvel comercial e cuja atividade econômica seja exercida 
nesse local e que comprove a propriedade do imóvel. 

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

Art. 5". Revogam-se as demais disposições cm 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 c correr. 

PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUÍS, 31 DE JULHO DE 
2007, 186° DA INDEPENDÊNCIA E 119° DA REPÚBLICA. 

TADEU PALÁCIO  
Prefeito 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1°. Esta Lei regulamenta o tratamento jurídico diferenciado, simplificado 
c favorecido a ser dispensado às Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, 
em conformidade como que dispõe os artigos 146, IiI, "d", 170, IX e 179 da Constituição 
Federal e a Lei Complementar Federal n°. 123, de 14 de dezembro de 2006 e § 6° do Art. 
122 da Lei Orgânica do Município de São Luis. 

• 
Art. 2°. Esta lei estabelece normas relativas: 
I - à inovação tecnológica e à educação empreendedora; 
II - ao associativismo e às regras de inclusão; 
IH — ao incentivo à geração de empregos; 
IV — ao incentivo à formalização de empreendimentos; 
V - unicidade do processo de inscrição cadastral e de legalização de 

empresários e pessoas jurídicas no Município de São Luís; 
VI - simplificação, racionalização e uniformização dos requisitos para 

localização de autônomos e pessoas jurídicas, inclusive com a definição das atividades de 
alto risco, observadas as disposições emitidas na classificação de atividades definida pela 
Vigilância Sanitária; 

VII — regulamentação do parcelamento de débitos relativos ao Imposto sobre 
Serviços de Quaisquer Natureza — ISSQN; 

VIII - preferência nas aquisições de bens e serviços pelos órgãos públicos 
municipais. 

CAPÍTULO Ii 
DA INSCRIÇÃO, LEGALIZAÇÃO E BAiXA 

Seção 1 
Da Consulta para o Alvará Digital 

Art. 3°. A autorização para localização de empresas deve ser simplificada de 
modo a evitar exigências superpostas e inúteis, procedimentos e trâmites procrastinatórios 
e custos elevados. 

Parágrafo único. Os procedimentos para a implementação de medidas que 
viabilizem o alcance das determinações contidas no capuz deste artigo serão definidos c 
coordenados pela Secretaria Municipal de Terras, Habitação, Urbanismo e Fiscalização 
Urbana — S EMT HURB. 

Art. 4°. Fica criado o "Alvará Digital", caracterizado pela concessão por meio 
digital, de alvará dc funcionamento para atividades econômicas neste Município. 

§ 1°. O pedido de "Alvará Digital" será precedido de expedição do formulário 
de consulta prévia para fins de localização, devidamente deferido pelo órgão competente 
da Secretaria Municipal de Terras, Habitação, Urbanismo e Fiscalização Urbana — 
SEMTI IURB. 

§ 2°. No sítio eletrônico do Município fica disponível o formulário eletrônico 
para solicitação de aprovação prévia, pela Secretaria Municipal de Terras, Habitação, 
Urbanismo e Fiscalização Urbana — SEM'IHURB, que emitirá parecer sobre a 
compatibilidade do local com a atividade solicitada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

§ 3°. O alvará previsto no capo! deste artigo não se aplica no caso dc atividades 
eventuais e de comércio ambulante legalmente constituído. 

Art. 5°. O "Alvará Digital" conterá obrigatoriamente as seguintes informações: 
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I - nome e CPF, endereço, e-mail, telefone do requerente e ou responsável pela 
solicitação (contabilista dou proposto); 

II - nome empresarial pretendido/razão social, 
111 - tipo de empresa, atividade, endereço comercial/localização pretendida, 

tipo dc logradouro, número, bairro, complemento, CEP; 
IV - inscrição imobiliária; 
V - descrição das atividades económicas (principal e secundárias); 
VI - identificação dos sócios; 
VII - termo de responsabilidade modelo padrão, disponível no sítio do 

Município. 

Art. 6° A presente Lei não exime o contribuinte de promover a regularização 
perante os demais órgãos competentes, assim como nos órgãos fiscalizadores do exercício 
profissional. 

Seção 11 
Da Expedição do Alvará Digital 

Art. 7°. A Secretaria Municipal da Fazenda emitirá o "Alvará Digital" com as 
seguintes informações: 

1- inscrição municipal; 
II - CPF/ CNP1; 
III - nome/razão social; 
IV - nome de fantasia; 
V - código e descrição das atividades econômicas (principal e secundárias); 
VI - órgão de registro (Jucerna, Conselho de Classe, Cartório); 
VII - natureza jurídica; 
VIII data da constituição: 
IX - inscrição imobiliária; 
X - logradouro, número, complemento, bairro; 
XI - situação cadastral. 

Art. 8°. O "Alvará Digital" será declarado nulo quando ficar comprovada a 
falsidade ou inexatidão de qualquer declaração ou documento, ou o descumprimento do termo 
de responsabilidade firmado. 

Art. 9". Será pessoalmente responsável pelos danos causados à empresa, ao 
Município e/ou a terceiros quem, dolosamente, prestar informações falsas ou sem a 
observância da Legislação Federal, Estadual ou Municipal pertinente. 

Art. 10. O Poder Público Municipal poderá impor restrições às atividades dos 
estabelecimentos com "Alvará Digital", no resguardo do interesse público. 

Art. 11. A microcmpresa c a empresa dc pequeno porte poderão estabelecer-se 
em qualquer local, desde que se submeta à legislação de posturas do Município. 

Art. 12. Fica facultado à Administração Pública Municipal proceder às 
vistorias que entender necessárias quando a atividade for considerada de alto risco, na forma 
de Decreto a ser expedido. 

Seção III 
Do Cadastro Sincronizado e Entrada Única de Documentos 

Art. 13. A Administração Pública Municipal deverá aderir efetivamente ao 
"Projeto Cadastro Sincronizado Nacional" que tem como objetivo a simplificação da 
burocracia nos procedimentos de abertura, alteração e baixa de empresas, quando ocorrer a 
sua implantação pela Receita Federal do Brasil. 

Art. 14. Todos os órgãos públicos municipais envolvidos no processo de 
abertura e fechamento de empresas observarão a unicidade do processo de legalização, 
devendo, para tanto, articular as competências próprias com aquelas dos demais órgãos de 
outras esferas envolvidos na formalização empresarial, buscando, em conjunto, 
compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e 
garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário. 

Art. 15. A Administração Pública Municipal criará um banco de dados com 
informações, orientações e instrumentos à disposição dos usuários, de forma presencial c 
pela rede mundial de computadores, de forma integrada c consolidada, que permita 
pesquisas prévias às etapas de inscrição, alteração c baixa de empresas, de modo a prover 
ao usuário certeza quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade do pedido 
formulado. 

Parágrafo único. Para o disposto nesse artigo a Administração Pública 
Municipal poderá se valer de convênios com instituições de representação e apoio das ME 
e EPP. 

Seção IV 
Da Baixa Cadastral 

Art. 16. Não poderá ser exigido pelos órgãos municipais envolvidos no 
fechamento de ME e EPP: 

1- quaisquer documentos adicionais aos requeridos pelos órgãos executores do 
Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e do Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas; 

II - comprovação de regularidade fiscal de propostos dos empresários ou 
pessoas jurídicas com seus órgãos de classe, sob qualquer forma, como requisito para 
deferimento de ato de baixa da inscrição municipal, bem como para autenticação de 
instrumento dc escrituração; 

IIt - a baixa da inscrição dar-se-á a • pedido formal do contribuinte 
independente de débito tributário com o Fisco Municipal. 

§ 1°. Fica vedada a instituição dc qualquer tipo de exigência de natureza 
documental ou formal, restritiva ou coodiciononte, pelos órgãos municipais envolvidos no 
fechamento de ME e EPP, que exceda o estrito limite dos requisitos pertinentes is essência 
do ato de baixa da empresa. 

§ 2°. O crédito tributário consolidado e não pago, apurado antes ou após o ato 
de baixa da inscrição, será inscrito na dívida ativa em nome dos titulares, dos sócios e dos 
administradores que responderão pelas obrigações fiscais, observadas as disposições 
contidas no Código Tributário Municipal. 

Seção V 
Da Central de Atendimento 

Art. 17. Com o objetivo de orientar os empreendedores simplificando os 
procedimentos de registro de empresas no Município, fica criada a Central de 
Atendimento, com as seguintes atribuições: 

1 - disponibilizar aos interessados as informações necessárias à emissão da 
inscrição municipal e alvará de funcionamento, mantendo-as atualizadas nos meios 
eletrônicos de comunicação oficial; 

II - emissão do "Alvará Digital"; 
111 - orientação sobre os procedimentos necessários para a regularização da 

situação fiscal e tributária dos contribuintes; 
IV - emissão de Certidões de Regularidade Fiscal e Tributária; 
V . - outros serviços municipais afins. 

§ 1°. Na hipótese de indeferimento de Alvará ou Inscrição Municipal, o 
interessado será informado sobre os fundamentos e será oferecida orientação para 
adequação à exigência legal na Central de Atendimento. 

§ 2°. Para a consecução dos seus objetivos, na implantação da Central de 
Atendimento, a Administração Pública Municipal firmará parcerias com outras 
instituições, para oferecer orientação sobre a abertura, funcionamento e encerramento de 
empresas, incluindo apoio para elaboração de plano de negócios, pesquisa de mercado, 
orientação sobre crédito, associativismo e programas de apoio oferecidos no Município. 

CAPITULO III 
DO REGIME TRIBUTÁRIO 

Art. 18. O prazo máximo 8 ser concedido para utilização dos documentos 
fiscais a serem impressos não poderá ult'apassar o período dr. 4 (quatro) anos, a contar da 
data da concessão, pela repartição tisca4 da Autorização para Impressão de Documentos 
Fiscais - AIDF. 

Parágrafo único. IIavendo Mudança de categoria fica a empresa obrigada a 
substituir os documentos fiscais, mediante nova Autorização para Impressão de 
Documentos Fiscais - AIDF. 

Art. 19. Observadas as disposições do § 6°, do art. 18, da Lei Complementar 
n°. 123/2006, bens corno, o § 2°, do art. 6°, da Lei Complementar n°. 116/2003, as ME e as 
El'? obrigar-se-ão a: 

I - reter o imposto devido sobre os seguintes serviços tomados, de acordo com 
a tabela do Anexo Único desta I.ci; 	' 

II - ter o ISS retido pelos responsáveis tributários designados pelo Município. 

CAPÍTULO IV 
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA 

Art. 20. Sem prejuízo de sua ação especifica, os agentes da fiscalização 
prestarão, prioritariamente, orientação isa ME e EPP do Município. 

Art. 21. Na ocorrência de infração não dolosa dc lei ou regulamento, será 
expedida notificação preliminar contra o contribuinte para que regularize a situação no 
prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de secconvertida 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 autq 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°. A reincidência em inf-ação da mesma natureza será punida com multa em 
dobro, acrescida em 10% (dez por conte) a cada nova reincidência. 

§ 5°. Caracteriza reincid ncia a prática de nova infração de urn mesmo 
dispositivo da legislação tributária pelo mesmo contribuinte, dentro de 5 (cinco) anos a 
contar da data do pagamento da exigência ou do término do prazo para interposição da 
defesa ou da data da decisão coátdenatória irrccorrfvel na esfera administrativa 
relativamente a infração anterior. 

§ 6°. As demais situações não mencionadas neste artigo serão objeto da 
lavratura de auto de infração. 

Art. 22. O valor das multas constantes do auto de infração sofrerá, desde que 
haja renúncia à apresentação de dcfesaou recurso, as seguintes reduções: 

1 - 80% (oitenta por cento) do valor da multa fiscal, se paga em 30 (trinta) dias 
contados da lavram:a do auto; 

11 - 70% (setenta por cento) do valor da multa fiscal, se paga em 45 (quarenta e 
cinco) dias contados da lavratura do auto; 

III - 60% (sessenta por cento) do valor da multa fiscal, se paga em 60 
(sessenta) dias contados da lavratura dp auto. 

Art. 23. As ME e EPP florim obrigadas a apresentar Declarações Mensais dc 
Serviços Prestados e Tomados - DM, através de meios eletrônicos disponibilizados pela 
Secretaria Municipal da Fazenda, na forma da legislação municipal. 
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CAPÍTULO V 
DO ACESSO AOS MERCADOS 

Seção I 
Do Acesso ás Compras Públicas 

Art. 24. Nas contratações públicas de bens e serviços do Município deverá ser 
concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as ME e EPP 
objetivando: 

1 - a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal; 
II - a ampliação da eficiência das políticas públicas; 
III - o fomento do desenvolvimento local, através do apoio aos arranjos 

produtivos locais. 

Art. 25. Para a ampliação da participação das ME e EPP nas licitações, a 
Administração Pública Municipal deverá: 

I - instituir cadastro próprio para as ME e EPP sediadas localmente, com a 
identificação das linhas de fornecimento de bens e serviços, de modo a possibilitar a 
capacitação e notificação das licitações e facilitar a formação de parcerias c 
subcontratações, além dc estimular u cadastramento destas empresas nos sistemas 
eletrônicos de compras; 

II - divulgar, obrigatoriamente, os avisos de licitações na modalidade convite, 
a serem realizados, no sítio oficial do Município e, facultativamente, em murais públicos, 
jornais ou outros meios de divulgação; 

III - divulgar os avisos das demais modalidades licitatórias no Diário Oficial 
do Município, no sitio oficial do Município, cm jornal de grande circulação e outros meios 
a critério da administração. 

Art. 26. As contratações diretas por dispensa de licitação com base nos termos 
dos artigos 24 e 25 da Lei n°. 8.666, de 1996, deverão ser preferencialmente realizadas com 
ME e EPP sediadas no Município. 

Art. 27. As microempresas c empresas de pequeno porte, fornecedoras dc bens 
e serviços, que desejarem cadastrar-se junto ao Município de São Luís, deverão fazê-lo 
junto à Central Permanente de Licitação do Município, apresentando os seguintes 
documentos: 

I - contrato original com Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado 
do Maranhão (JUCEMA); 

II - carteira de identidade do titular responsável; 
111 - CNPJ; 
iV - certidão de regularidade junto aos fiscos federal, estadual e municipal; 
V - prova do regularidade junto ao INSS e FGTS; 
VI - regularidade dc inscrição na entidade profissional competente se for o 

caso; 
VII - comprovante de entrega dc declaração .de Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica c cópia da última declaração. 

Parágrafo único. O cadastro efetuado junta à Central Permanente de Licitação 
do Município terá a validade de 01 (uan) ano, devendo ser renovado após o vencimento, 
com a nova apresentação dos documentos necessários. 

Art. 28. As empresas devidamente cadastradas junto á Central Permanente de 
Licitação do Município c que desejarem participar de certame licitatório junto ao 
Município de São Luís, deverão apresentar à Comisssão de Licitação competente os 
seguintes documentos: 

1 - certidão de regularidade cadastral na Central Permanente de Licitação do 
Município; 

11 - certidões de regularidade fiscal junto ao fisco federal, estadual c municipal; 
Ill - cópia da declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica. 

Art. 29. Nas licitações públicas do Município, a comprovação de regularidade 
fiscal das ME e EPP somente será exigida para homologação da licitação. 

§ 1° Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública Municipal, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 

§ 2° A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1°, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei n°. 8.666, de 21 de junho dc 1993, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 

Art. 30. Nas contratações públicas do Município será concedido tratamento 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 
objetivando a promoção do desenvolvimento económico e social no âmbito municipal, a 
ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, desde 
que previsto c regulamentado na legislação do respectivo ente. 

Art. 31. Para o cumprimento do disposto no art. 30 desta Lei, a Administração 
Pública Municipal poderá realizar processo licitatório: 

i - destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

II - ent que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de 
empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado 
não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado; 

III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto 
para a contratação de microempresas c empresas de pequeno porte, em certames para a 
aquisição de bens e serviços de natureza divisível. 

§ 1°. O valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá exceder a 
25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil. 

§ 2°. Na hipótese do inciso Il do caput deste artigo, os empenhos c pagamentos 
do órgão ou entidade da Administração Pública Municipal poderão ser destinados 
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. 

§3° Caso haja revisão do valor constante no Inciso i deste artigo, pelo gestor, 
de que trata o § I° do artigo 1° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, o 
novo valor será aplicável para as contratações, do Município de São Luís, previstas 
naquele dispositivo. 

Art. 32. Não se aplica o disposto nos aras. 30 e 3 I desta Lei quando: 
I - os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte não forem expressamente previstos no 
instrumento convocatório; 	 - 

11 - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 
como microerpresas ou empresas de pequeno porte sediadas no Município e capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar 
prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da 
Lei n° 8.666, de 21 dc junho de 1993. 

Art. 33. Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as ME c EPP. 

§ 1°. Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas 
pelas ME c F.PP sejam iguais ou até 10% (dez inteiros por cento) superiores àquelas 
apresentadas pelas demais empresas. 

§ 2°. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1° será 
de até 5 % (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

Art. 34. Para efeito do disposto no artigo anterior, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado o contrato em seu favor; 

11 - na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do § I°, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 

III - no caso dc equivalência dos 'valores apresentados pelas ME e EPP que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do art. 33 será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

§ 1° Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput, o contrato 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

§ 2° O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

§ 3°. No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificáda será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, observado o disposto no 
inciso III do capuz. 

Seção II 
Do Estímulo ao Mercado Local 

Art. 35. A Administração Pública Municipal incentivará a realização de 
feiras de produtores e artesãos, assim como apoiará missão técnica para exposição e venda 
de produtos locais em outros Municípios de grande comercialização. 

CAPÍTULO VI 
DO ESTLMULO AO CRÉDITO E CAPITALIZAÇÃO 

Art. 36. O Município dc São Luís, para estimular o crédito a empreendedores e 
às ME e EPP, reservará em seu orçamento anual, percentual a ser utilizado para apoiar 
programas de crédito e/ou garantias, isolados ou suplementarmente aos programas 
instituídos pelo Estado ou a União, de acordo com regulamentação do Poder Executivo. 

Art. 37. O Município de São Luís, através dc convênios firmados, ou não, com 
entidades governamentais e outras, fomentará e apoiará a instalação e a manutenção de 
cooperativas de crédito, sociedade de crédito ao empreendedor e organizações da 
sociedade civil de interesse público (OSCIP), que operem linhas de financiamento. 

Art. 38. O Município de São Luís fomentará c apoiará a criação e o 
funcionamento de fundos de garantia destinados a lastrear operações dc crédito de ME e 
EPP pertencentes a projetos estruturantcs executados pela Administração Municipal, 
mediante lei específica. 

Art. 39. O Município de São Luís fica autorizado a criar o Comitê Estratégico 
de Orientação ao Crédito, coordenado pelo Poder Executivo do Município, e constituído 
por agentes públicos, associações empresariais, profissionais liberais, profissionais do 
mercado financeiro e de capitais, com objetivo de sistematizar as informações relacionadas 
a crédito e financiamento e disponibilizá-las aos empreendedores e às ME e EPP do 
Municipio. 

Parágrafo Único. A participação no Comitê não será remunerada. 

Art. 40. Fica o Município de São Luís, através do Instituto Municipal dc 
Produção e Renda - IPR, autorizado a firmar TERMO DE ADESÃO AO BANCO DA 
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TERRA (ou seu sucedâneo), com a União, por intermédio do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, visando à instituição do Núcleo Municipal Banco da "ferra no 
Município (conforme definido por meio da Lei Complementar n°. 93, de 04 de fevereiro de 
1996, c Decreto Federal n° 3.475, de 19 dc maio de 2000), para a criação do projeto 
BANCO da TERRA, cujos recursos serão destinados à concessão de créditos a 
microempreendimentos do setor rural no âmbito dc programas de reordenação fundiária. 

CAPITULO VII 
DO ACESSO À JUSTIÇA 

Art. 41. A Administração Pública Municipal poderá realizar parcerias com a 
iniciativa privada, através de convênios com entidades de classe, instituições de ensino 
superior, ONG, OAB — Ordem dos Advogados do Brasil, CRC - Conselho Regional de 
Contabilidade e outras instituições semelhantes, a fim de orientar e facilitar às empresas de 
pequeno porte e microcmpresas o acesso à justiça, priorizando a aplicação do disposto no 
art. 74 da Lei Complementar n.° 123, dc 14 de dezembro de 2006. 

Art. 42. O Município dc São Luís poderá celebrar parcerias com entidades 
locais, inclusive com o Poder Judiciário Estadual, objetivando a estimulação e utilização 
dos institutos de conciliação prévia, mediação e arbitragem para solução dc conflitos de 
interesse das ME e EPP localizadas em seu território. 

§ 1°. Serão reconhecidos dc pleno direito os acordos celebrados no âmbito das 
comissões dc conciliação prévia. 

§ 2". O estímulo a que se refere o capar deste artigo compreenderá campanhas 
de divulgação, serviços de esclarecimento e tratamento diferenciado, simplificado e 
favorecido no tocante aos custos administrativos e honorários cobrados. 

§ 3°. Com base no capar deste artigo, a Administração Pública Municipal 
poderá formar parceria com Poder Judiciário, OAB, CRC, Universidades e outros, cora a 
finalidade de criar e implantar o Setor de Conciliação Extrajudicial, como um serviço 
gratuito. 

CAPÍTULO VIII 
DO APOIO E DA REPRESENTAÇÃO 

Art. 43. Para o cumprimento do disposto nesta lei, bem como, para 
desenvolver e acompanhar politicas públicas voltadas as ME e EPP, a Administração 
Pública Municipal poderá incentivar e apoiar a criação de fóruns com participação dos 
órgãos públicos competentes e das entidades vinculadas ao setor. 

• Parágrafo único. A participação de instituições de apoio ou representação em 
conselhos e grupos técnicos poderá ser incentivada e apoiada pelo Poder Público. 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 44. Na conformidade do que dispõe o artigo 79 da Lci Complementar n.° 
123, de 14 dc dezembro de 2006, os créditos tributários de responsabilidade da ME e da EPP 
e de seu titular ou sócio poderão ser pagos em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais e 
sucessivas, relativos a fatos geradores ocorridos até 30 de junho de 2007. 

§ I°. O valor mínimo da parcela mensal será de RS 100,00 (cem reais), 
considerados isoladamente os débitos para com o Erário Público Municipal. 

§ 2°. O pagamento da primeira parcela será exigido na data da efetivação do 

parcelamento. 

§ 3° . O parcelamento alcança inclusive débitos inscritos em dívida ativa. 

§ 4°. O parcelamento será requerido junto a Secretaria Municipal de Fazenda - 

Art. 45. A apuração e consolidação dos débitos tributários que tenham ocorrido 
até a data de 30 de junho de 2007 obedecerão aos seguintes critérios: 

I .. para pagamento à vista até o dia 15 de agosto de 2007 serão excluídos 
100% (cem por cento) dos acréscimos decorrentes de juros e multas; 

II — para pagamento à vista até o dia IS de setembro de 2007 serão excluídos 
90% (noventa por cento) dos acréscimos decorrentes de juros e multas; 

III — para pagamento à vista até o dia 15 de outubro de 2007 serão excluídos 
80% (oitenta por cento) dos acréscimos decorrentes de juros e multas; 

IV — para pagamento à vista a partir de 16 de outubro de 2007 serão excluídos 
60% (sessenta por cento) dos acréscimos decorrentes de juros e multas, até o dia 31 de 
dezembro de 2007; 

V — para pagamento à vista de autos que contenham somente multa por 
infração, a redução será de 70% (setenta por cento) até 90 (noventa) dias contados da 
publicação desta Lei. 

Art. 46. A inadimplcncia, por 3 (três) meses consecutivos, implicará na 
exigibilidade imediata da totalidade do débito tributário confessado e não pago, 
restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da 
legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, e inscrição 
automática do débito em dívida ativa e conseqüente cobrança judicial. 

Art. 47. O Chefe do Poder Executivo regulamentará por decreto esta Lei, no 
prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 49. Revogam-se as demais disposições em contrario. 

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

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 31 DE JULHO DE 2007, 
186° DA INDEPENDÊNCIA E 119° DA REPÚBLICA. 

TADEU PAI.ÁCIO 
Prefeito 

ANEXO ÚNICO 
TABELA DE SERVIÇOS 

ITEM CODIGO DISCRIMINAXO 
palcos, coberturas e outras estruturas de uso a) 3.05 Cessão de andaimes, 

tcmprário. 
Execução, por 'administração, empreitada ou subempreitada, de 
obras dc construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras 
semelhantes, 	inclusive 	sondagem, 	perfuração 	de 	poços, 

h) 7.02 escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, 
concretagens e a instalação c montagem dc produtos, peças e 
equipamentos (exceto 
pelo prestador 
serviços, que fica 

o fornecimento de mercadorias produzidas 
de serviços 	fora do 	local 	da prestação dos 
sujeito ao ICMS). 

e) 7.04 Demolição. 
Reparação, tons 
portos e congên 
produzidas 	pelo 

prestação dos  se 
Varrição, coleta, 

d)  7.05 

ação e reforma de edifícios, estradas, pontes, 
res (exceto o fornecimento cie mercadorias 
prestador 	dos 	serviços, 	fora 	do 	local 	da 

iços, que fica sujeito ao ICMS).  
remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 

e)  7.09 separação e deste 
uais. uer. 

nação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 

I) 7.10 
Limpeza, manar 
públicos, 	imóv 
con gêneres. 

nção e conservação de vias e logradouros 
s, 	chaminés, 	piscinas, 	parques, 	jardins 	e 

g)  7.12 
Controle e ara . 
agentes físicos, . 

cato de efluentes de qualquer natureza e dc 
micos e biológicos. 

h)  7.16 Florestamento, 
congêneres. 

reflorestamento, 	semeadura, 	adubação 	e 

i)  7.17 Escoramento, eu tenção de encostas e serviços cángeneres. 

j)  719 Acompanhatsent. 
engenharia, arqú 

e 	fiscalização 	da 	execução 	de obras 	de 
etura e urbanismo. 

k)  11.02 Vigilância, se_ur: 
Fornecimento d. 
inclusive 	de 
tem orários, co 

a ou monitorarcento de bens c pessoas.  
mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, 

• mpregados 	ou 	trabalhadores, 	avulsos 	ou 
ratados plo_prestador de serviço. 

1) 17.05 

m) 17.10 Planejamento, o 
con•ressos e con 

anização e administração de feiras, exposições, 
•encres. 

DECRETO N° 
	

de 01 	de 	AGOSTO 	de 2007 

atribuições legais, 

R t SOLVE: 

NO EAR ADRIANA FERREIRA CAMPOS para 

exercer o cargo em comissão, si •olo DAI-1, de Assistente Técnico do Gabinete 

do Vice Prefeito. 

PA ALIO DE LA RAVARDIÉRE, EM SÃO LUÍS, 01 
DE AGOSTO DE 2007, 186° DAI DEPENDÊNCIA E 119° DA REPÚBLICA. 

EU PALÁCIO ,77 
Prefeito 

P~3 tt~Y~ 

MARIA FIL MENA SAADS COSTA 
Secretária de Administração 

SEMFAZ. 

O ' REFEITO DE SÃO LUÍS, no uso de suas 

■ 



atribuições legais, 

DECRETO N° 	 DE 27 	DE JULHO DE 2007 

O PREFEITO DE SÃO LUIS, no uso de suas 

RESOLVE: 

atribuições legais, 
O PREFEITO DE SÃO LUIS, no uso de suas 

TADEU PALÁCIO 
Prefeito 

DECRETO N° 

atribuições legais, 

de . 01 	de 	AGOSTO 	de 2007 

O PREFEITO DE SÃO LUIS, no uso de suas 

RESOLVE: 

NOMEAR FLÁVIA SUELEN CAMPOS ARAÚJO, para 

exercer o cargo em comissão, símbolo DAI-2, de Diretor da Divisão de Assistência à 

Saúde do Trabalhador cia Secretaria Municipal de Saúde. 

PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUÍS, 27 
DE JULHO DE 2007, 186° DA INDEPENDÊNCIA E 119° DA REPÚBLICA. 

TADEU PALÁCIO 
Prefeito 

MARIA FILOMENA SAADS COSTA 
Secretária de Administração 

DECRETO N° 	 DE 01 	DE AGOSTO DE 2007 

RESOLVE: 

NOMEAR MARCELINA DE OLIVEIRA GATINHO 

VIEIRA, para exercer o cargo em comissão, símbolo DAS-5, de Diretor de Unidade de 

Saúde Especial da Secretaria Municipal de Saúde (Centro do Atenção Integral à Saúdo 
do Idoso). 

PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUIS, 01 
DE AGOSTO DE 2007, 186° DA INDEPENDÊNCIA E 119° DA REPÚBLICA. 

TADEU PALÁCIO -7 
Prefeito 

MARIA FILOMENA SAADS COSTA 
Secretária de Administração 

DECRETO N° 	 DE 01 	DE AGOSTO DE 2007 

O PREFEITO DE SÃO LUIS, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE: 

EXONERAR, a pedido, ELIZIANE CARNEIRO DOS 

SANTOS, do cargo em comissão, símbolo DAI-3, de Diretor Adjunto de Unidade de 

Ensino da Secretaria Municipal de Educação. 

PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUIS, 01 
DE AGOSTO DE 2007, 186° DA INDEPENDÊNCIA E 119° DA REPÚBLICA 

TADEU PALÁCIO 
Prefeito 

MARIA FILOMENA SAADS COSTA 
Secretária de Administração 

DECRETO N° 	 DE 01 	DE AGOSTO DF 2007 

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE: 

EXONERAR, a pedido, NILSON ARRUDA NOBRE, do 

cargo em comissão, símbolo DAS-5, de Diretor do Unidade de Ensino "A" da Secretaria 

Municipal de Educação. 

PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE. EM SÃO LUÍS, 01 
DE AGOSTO DE 2007, 186° DA INDEPENDÊNCIA E 119° DA REPÚBLICA. 

MARIA FILOMENA SAADS COSTA 
Secretária de Administração 

DECRETO N° 	 DE 01 	DE AGOSTO DE 2007 

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, no uso oe suas 
atribuições legais, 

R ESOLVE: 

EXONERAR, a pedido, SILEYDA CLERY MORAES 

BARBOSA, do cargo em comissão, símbolo DAS-5, de Diretor de Unidade de Ensino 

"A" da Secretaria Municipal de Educação. 

PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUÍS, 01 
DE AGOSTO DE 2007, 186° DA INDEPENDÊNCIA E 119° DA REPÚBLICA. 

TADEU PALÁCIO 
Prefeito 

MARIA FILOMENA SAADS COSTA 
Secretária de Administração 

EXONERAR a pedido, SORAYA DE FATIMA WEBA 

ALVES do cargo em comissão, símbolo DAI-1, de Assistente Técnico do Gabinete 

do Vice Prefeito. 

PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUÍS, 01 
DE AGOSTO DE 2007, 106° DA INDEPENDÊNCIA E 119°  DA REPÚBLICA. 

TADEU PALÁCIO 
Prefeito 

MARIA FILOMENA SAADS COSTA 
Secretária de Administração 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
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DECRETO N° 	 DE 01 	DE AGOSTO DE 2007 

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, no uso de suas 
atribuições togais, 

RESOLVE: 

EXONERAR, a pedido, EVILÁSIO SOUSA DA SILVA, 

do cargo em c .omissão, símbolo DAS-5, de Coordenador de Administração Interna da 

Secretaria Municipal de Articulação e Desenvolvimento Metropolitano. 

PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUIS, 01 
DE AGOSTO DE 2007, 186° DA INDEPENDÊNCIA E 119° DA REPÚBLICA. 

DECRETO N° 	 DE 01 	DE AGOSTO DE 2007 

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE: 

NOMEAR SILVIA PEREIRA DA COSTA, para exercer 

o cargo em comissão, símbolo DAS-5, de Coordenador de Administração Interna da 

Secretaria Municipal de Articulação e Desenvolvimento Metropolitano. 

PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE. EM SÃO LUIS, 01 
DE AGOSTO DE 2007, 186° DA INDEPENDÊNCIA E 119° DA REPÚBLICA, 

TADEU PALÁCIO 
Prefeito 

TADEU PALÁCIO /y 
Prefeito 

MARIA FILOMENA SAADS COSTA 
Secretária de Administração 

DECRETO N° 	 DE 01 	DE AGOSTO IDE 2007 

O PREFEITO DE SÃO LUIS, no uso do suas 
atribuições legais, 

RESOLVE: 

NOMEAR EVILÁSIO SOUSA DA SILVA, para exercer o 

cargo em comissão, símbolo DAS-5, de Chefe da Assessoria Técnica da Secretaria 

Municipal do Articulação e Desenvolvimento Metropolitano. 

PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUIS, 01 
DE AGOSTO DE 2007, 186° DA INDEPENDÊNCIA E 119° DA REPÚBLICA 

TADEU PALÁCIO 
Prefeito 

MARIA FILOMENA SAADS COSTA 
Secretária de Administração 

DECRETO N° 	 DE 01 	DE AGOSTO DE 2007 

O PREFEITO DE SÃO LUIS, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE: 

EXONERAR, a pedido, SILVIA PEREIRA DA COSTA 

do cargo em comissão, símbolo DAS-5, de Chefe da Assessoria Técnica da Secretaria 

Municipal de Articulação e Desenvolvimento Metropolitano. 

PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUIS, 01 
DE AGOSTO DE 2007, 186° DA INDEPENDÊNCIA E 119° DA REPÚBLICA 

TADEU PALÁCIO  
Prefeito 

MARIA FILOMENA SAADS COSTA 
Secretária de Administração 

" 
<SEC,RETARIA "MÚNICIPAL DE, SERVIÇOS, 

U"RB"ANOS-SEMS.UR 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DE 01.08.07 AO 

CONTRATO N° 047/07 DE 28.06.07. E PROCESSO N° 1.364107 DE 

16.07.07. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS — 

SEMSUR. CONTRATADA: CONSTRUTORA FABRO SANTOS LTDA. 

OBJETO: AUMENTAR A QUANTIDADE INICIALMENTE 

CONTRATADA E PRORROGAR O PRAZO DE CONCLUSÃO DO 

SERVIÇO DE DRENAGEM PROFUNDA NA AVENIDA SOL 

NASCENTE, CANTO COM A RUA 06, BAIRRO SOL E MAR — SÃO 

LUIS - MA. VALOR: R$ 14.459,12 (QUATORZE MIL, 

QUATROCENTOS E CINQÜENTA E NOVE REAIS E DOZE 

CENTAVOS). 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N° 070/07 DE 01.08.07, PROCESSO N° 1083/07 DE 

01.06.07 E CONVITE N° 053/07 DE 11.07.07. SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS — SEMSUR. CONTRATADA: 

M. A. DE MACEDO COUTINHO. OBJETO: EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM URBANA DE SÃO 

LUIS — MA PRAZO: 05 (CINCO) MESES. VALOR: R$ 148.516,35 

(CENTO E QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS 

REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). 

Ivan 	 Rodrigue 
chere da .~:~'~Judd.- 

MARIA FILOMENA SAADS COSTA 
Secretária de Administração 



PORTARIA N° 2912 DE 12 DE 	JULHO 	DE 	2007 

SECRE7AR1Á,M_UNIC
S
IPAL 

►DMINI,STRAçÃO _-,EM 

PORTARIA N.° 2855 DE 10 DE 	JULHO 	DE 	2007 

A 	SECRETÁRIA 	MUNICIPAL 	DE 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 
os termos do Artigo 169 da Lei n° 4.615. de 19.06.06 (EFPM) e 
Processo n° 040-883/2007, 

RESOLVE: 

Conceder 03 (três) meses de Férias Prêmio à 
servidora MARIA REGINA SILVA PORTO, matricula no 04131-8, Agente 
Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS:  
referente ao 1° (primeiro) qüinqüênio, no período de 01/08/2007 a 
31/10/2007. 

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

_5~4  
Maria Filomena Saads Costa 

Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA N.° 2858 DE 10 DE 	JULHO 	DE 	2007 

A 	SECRETÁRIA 	MUNICIPAL 	DE 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 
os termos do Artigo 169 da Lei e° 4.615, de 19.06.06 (EFPM) e 
Processo n° 030-1763/2007, 

RESOLVE: 

Conceder 03 (três) meses de Férias Prêmio à 
servidora MARIA GORETE ARAÚJO, matricula n° 11641-7, Professora, 
Nível IV, Classe C, Referência III. lotada na Secretaria Municipal de 
Educação — SEMED, referente ao 1° (primeiro) qüinqüênio, no período 
de 01/08/2007 a 31/10/2007. 

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

Maria Filomena Saads Costa 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA N.° 2859 DE 10 DE 	JULHO 	DE 	2007 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 
os termos do Artigo 169 da Lei n° 4.615, de 19.06.06 (EFPM) e 
Processo n° 010-364/2007, 

RESOLVE: 

Conceder 02 (dois) meses de Férias Prémio à 
servidora MARY LUCIA PEREIRA CHAVES, matricula n° 18043-8, 
Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de 
Governo - SEMGOV, referente ao 3° (terceiro) qüinqüênio, no período 
de 01/08/2007 a 30/09/2007. 

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

«Lao-4 c.1 
Maria Filomena Saads Costa 

Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA N.° 2909 DE 11 DE 	JULHO 	DE 	2007 

A 	SECRETÁRIA 	MUNICIPAL 	DE 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 
os termos do Artigo 169 da Lei n° 4.615, de 19.06.06 (EFPM) e 
Processo n° 040-3018/2007, 

RESOLVE: 

Conceder 03 (três) meses de Férias Prêmio à 
servidora DAMARIS PINTO BANDEIRA SANTOS, matricula 
n° 04579-8, Técnico de Nível Superior, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde — SEMUS, referente ao 4° (quarto) qüinqüênio, no período de 
16/07/2007 a 15/10/2007. 

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

,g 
Maria 

 
Maria Filomena Saads Costa 

Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA N.° 2910 DE 11 DE 	JULHO DE 2007 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o que consta da Lei n.° 4.615/2006, artigo 183 e Processo 
n' 030-3073/2007, 

RESOLVE: 

Conceder à servidora RAIMUNDA LUZIA 
ARAÚJO, matricula n° 09740-1, Supervisor Escolar, Nível IV, Classe C, 
Referência I, lotada na Secretaria Municipal de Educação — SEMED 
01 (um) ano de Licença Sem Vencimento, no período de 12.07.2007 a 
11.07.2008. 

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

Maria Filomena Saads Costa 
Secretária Municipal de Administração 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais de acordo com o que consta na Lei n° 4.123. de 
23.12 02 combinado com o Decreto n° 15 575 de 29 12.94 e rios termos do, artigo 76, 
inciso II e artigo 77 da Lei 4.615 de 19.06.06 e do processo n" 230-3099/2007, 

RESOLVE: 

Conceder ao servidor FRANCISCO CARLOS BRITO 
SANTOS, matricula n°  0331-8, Motorista. Nivel V, Classe F. lotado na Secretaria 
Municipal de Administração — SEMAD, a Incorporação de Tempo de Serviço, trabalhado 
na' 

Empresa: 	Cãmara Municipal de São Luis 
Cargo I Função: Motorista 
Período: 	26/01/87 a 01/01/89 (01 ano, 10 meses e 11 dias) 

Total dos periodos 676 dias, perfazendo 01 ano, 
10 meses e 11 dias, para efeito de aposentadoria, o total a ser Incorporado será de 
339 dias, convertidos em 01 ano, 01 mês e 04 dias, lá deduzidos 09 meses e 07 dias 
paralelos, conforme preceitua o artigo 76 da Lei 4.615, de 19.06.06, combinado com 
Artigo 40. § 9° da Constituição Federal 

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

Maria Filomena Saads Costa 
Secretária Municipal de Administração' 
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PORTARIA N.° 2914 DE 12 DE 	JULHO 	DE 	2007 

A 	SECRETÁRIA 	MUNICIPAL 	DE 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do 
artigo 174 da Lei n° 4.615/2006 e Processo n° 030-9679/2006, 

' PORTARIA N.° 2917 DE 12 DE 	JULHO 	DE 	2007 

A 	SECRETÁRIA 	MUNICIPAL 	DE 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de sues atribuições legais e, de acordo com 
os termos do Artigo 169 da Lei n° 4.615, de 19.06.06 (EFPM) e 
Processo n° 150-632/2007, 

RESOLVE: 
RESOLVE: 

Conceder ao servidor JOSÉ DE RIBAMAR 
PESTANA FILHO, matrícula n° 09160-2, Professor, Nível IV, Classe C, 
Referência I, lotado na Secretaria Municipal de Educação — SEMED, 
06 (seis) meses de Licença Especial Remunerada, para conclusão do 
Curso de Mestrado na Área de Refrigeração e Condicionamento 
Ambiental pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, no período 
de 01.02.2007 a 01.08.2007. 

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

, 	u2.. .54204 ~rt/ 
Maria Filomena Saads Costa 

Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA N.° 	2915 DE 12 DE 	JULHO 	DE 2007 

A 	SECRETÁRIA 	MUNICIPAL 	DE 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com 
o que consta na Lei n° 4.123 de 23 de dezembro de 2002, nos termos 
do Artigo 59, da Lei n° 2728 de 30.12.85 e Processo n° 030-6930/2006, 

RESOLVE: 

REDUZIR para 12 (doze) horas semanais a 
Carga Horária de Trabalho da servidora MARIA DE JESUS ALVARES 
DOS SANTOS RIBEIRO, matricula n" 08012-6, Professora, Nível II, 
Classe C, Referência III, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação — SEMED. 

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

Maria Filomena Saads Costa 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA N.° 2916 DE 12 DE 	JULHO 	DE. 2007 

A 	SECRETÁRIA 	MUNICIPAL 	DE 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 
os termos do Artigo 169 da Lei n° 4.615, de 19.06.06 (EFPM) e 
Processo n° 040-3173/2007, 

RESOLVE: 

Conceder 03 (três) meses de Férias Prêmio à 
servidora JORZINA DE FÁTIMA NERY COSTA, matricula 
n° 16722-0, Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde — SEMUS, referente ao 1° (primeiro) qüinqüênio, no período de 
01/08/2007 a 31 /10/2007. 

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

Maria Saadsó ta 
Secretária Municipal de Administração 

Conceder 03 (três) meses de Férias Prêmio à 
servidora ISABEL CRISTINA CAMPOS CÂMARA, matricula 
n° 00097-7, Agente Administrativo. lotada na Fundação Municipal de 
Cultura — FUNC, referente ao 2`! (segundo) qüinqüênio, no período de 
16/07/2007 a 15/10/2007. 

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

Maria Filomena Saads Costa 
Secretária Múnicipal de Administração 

PORTARIA N° 2918 de 12 de julho de 2007 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 

uso de suas atribuições legais e de acordo com o que consta no OF N" 771/07-

GAI3/S E M ED, 

RE:SOLVE: 

DESIGNAR a servidora SANDRA MARIA SANTOS 

SILVA, Agente Administrativo, matrícula n" 11.739-9, para responder pelo Cargo 

em Comissão, Chefe de Gabinete, Símbolo DAS-4, da Secretaria Municipal de 

Educação - SEMED, por motivo de férias regulamentares da titular ROSA MARIA 

CALVET CAMPELO, matricula n° 0777-2, no período de 09/07 a 08.08.07 

D5-se ciência, 

Publique-se e Cumpra-se. 

Maria F11omena Saads Costa 

Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA N° 2919 de 12 de julho de 2007 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 

uso de suas atribuições legais e de acordo com o que consta no OF N° 576/07-

GAB/SECOM, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor ALEX SANDRO ROSÁRIO DA 

ROCHA, Assessor de Comunicação, matricula n° 98.905-2, para responder pelo 

Cargo em Comissão, Simbolo DAS-3, de Superintendente de Área de Relações 

com a Comunidade da Secretaria Municipal de Comunicação - SECOM, por 

motivo de férias regulamentares da titular ANA ALESSANDRA PEREIRA 

BARROS, matricula n° 89.567-1, no período de 01 a 30.07.07. 

Dê-se ciência, 

Publique-se e Cumpra-se. 

S 
Maria Filomena Saads Costa 

Secretária Municipal de Administração 
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PORTARIA N° 2920 de 12 de julho de 2007 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 

uso de suas atribuições legais e de acordo com o que consta no OF N° 399/07-

FUMPH, 

PORTARIA N.° 2923 DE 16 DE 	JULHO 	DE 2007 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos 
do artigo 108 da Lei n° 4.615/2006 e Processo n° 230-2007/2007, 

RESOLVE: 

 

RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor GEZIEL DOS SANTOS 
OLIVEIRA, Agente Administrativo, matricula ri° 020-7, para responder pelo Cargo 

em Comissão, Simbolo DAS-4, de Chefe de Gabinete, da Fundação Municipal de 

Patrimônio Histórico - FUMPH, por motivo de férias regulamentares da titular 

CLÁUDIA HELENA ARAÚJO DE ABREU, matricula n° 003-2, no período de 01 a 

30.08.07. 

Dê-se ciência, 

Publique-se e Cumpra-se. 

qlo 
Maria Filomena Saads Costa 

Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA N.° 2921 DE 12 DE 	JULHO DE 	2007 

A 	SECRETÁRIA 	MUNICIPAL 	DE 
ADMINISTRAÇÃO. no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 
os termos do Artigo 169 da Lei n° 4.615, de 19.06.06 (EFPM) e 
Processo n° 060-975/2007, 

Conceder 	aos 	servidores 	abaixo 
relacionados, lotados na Coordenação de Medicina Funcional. 
20% (vinte por cento) de Adicional de Insalubridade sobre o 
vencimento, a partir de abril de 2007. 

I MAT. 	NOME 	 CARGO  
00887-9 	Leda Maria Gonçalves 	 r Técnico de Nivel Superior I 
00406-8  i Luiz Carlos Rezzo Botão 	Agente Administrativo  

 

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

Maria Filomena Saads Costa 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA N.° 2926 DE 16 DE 	JULHO 	DE 	2007 

A 	SECRETÁRIA 	MUNICIPAL 	DE 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 
os termos do Artigo 169 da Lei n° 4.615, de 19 06.06 (EFPM) e 
Processo n° 040-3420/2007, 

 

RESOLVE: 

RESOLVE: 

Conceder 01 (um) mês de Férias Prêmio ao 
servidor JOSÉ MARIA PIRES DE LIMA, matricula n° 18169-1, Agente 
Administrativo, 	lotado na Secretaria 	Municipal de . Serviços 
Urbanos — SEMSUR. referente ao 2° (segundo) qüinqüênio, no período 
de 16/07/2007 a 15/08/2007. 

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

Maria Filomena Saads Cosia 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA N.° 2922 DE 12 DE 	JULHO DE 2007 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o que consta da Lei n.° 4.615/2006, artigo 183 e Processo 
n° 190-109/2007, 

Conceder 03 (três) meses de Férias Prémio à 
servidora REGINA MARIA ABREU MOTA, matricula n° 21440-1, 
Técnico de Nível Superior, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde — SEMUS, referente ao 3° (terceiro) qüinqüênio, no periodo de 
01/07/2007 a 30/09/2007. 

 

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

Maria Filomena Saads Costa 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA N.° 2927 DE 16 DE 	JULHO DE 2007 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, de acordo 
com o que consta no Artigo 113 da Lei Delegada n° 21/75 
combinado com o Artigo 316 da Lei n° 4.615/2006 e Processo 
de n° 190-128/2007, 

 

RESOLVE: 

RESOLVE: 

Conceder ao servidor JOSÉLIO BEZERRA 
LIMA, matrícula n° 01603-5, Guarda Municipal, lotado na Guarda 
Municipal de São Luís — GMSL, 02 (dois) anos de Licença Sem 
Vencimento, no período de 02.07.2007 a 01.07.2009. 

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

Maria Filomena 	Costa 
Secretária Municipal de Administração 

AUTORIZAR o pagamento dos vencimentos 
equivalente. à metade das Férias Prêmio, referente ao 5° (quinto) 
qüinqüênio, do servidor FRANCISCO CHAGAS SOUSA, matricula 
n° 17308-3, Vigia, lotado na Guarda Municipal de São 
Luís — GMSL. 

 

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

Maria Filomena Saads Costa 
Secretária Municipal de Administração 
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PORTARIA N.° 2928 DE 17 DE 	JULHO 	DE 	2007 

A 	SECRETÁRIA 	MUNICIPAL 	DE 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 
os termos do Artigo 169 da Lei n° 4.615, de 19.06.06 (EFPM) e 
Processo n° 020-12082/2006, 

PORTARIA N.° 2931 DE 17 DE 	JULHO 	DE 	2007 

A 	SECRETÁRIA 	MUNICIPAL 	DE 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e. de acordo com 
os termos do Artigo 169 da Lei n° 4.615, de 19.06.06 (EFPM) e 
Processo n° 030-331/2007, 

 

RESOLVE: 

 

RESOLVE: 

 

Conceder 03 (três) meses de Férias Prêmio ao 
servidor ANTONIO CARLOS RIBEIRO, matricula n° 01402-6, Auditor 
Fiscal de Tributos, lotado na Secretaria Municipal da 
Fazenda — SEMFAZ, referente ao 6° (sexto) qüinqüênio, no período de 
06/08/2007 a 05/11/2007. 

Conceder 45 (quarenta e cinco) dias de Férias 
Prêmio ao servidor ROBERTO SÉRGIO NOGUEIRA E SILVA, matricula 
n° 11885-0, Professor, Nível IV, Classe C, Referência II, lotado na 
Secretaria Municipal de Educaçãp — SEMED, referente ao 5° (quinto) 
qüinqüênio, no período de 05/08/2007 a 19/09/2007. 

 

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

Maria Filomena Saads Costa 
Secretária Municipal de Administração 

 

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

Maria Filomena Saads Costa 
Secretária Municipal de Administração 

 

PORTARIA N.° 2929 DE 17 DE 	JULHO 	DE 	2007 

A 	SECRETÁRIA 	MUNICIPAL 	DE 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 
os termos do Artigo 169 da Lei n° 4.615, de 19.06.06 (EFPM) e 
Processo n° 220-5528/2007, 

PORTARIA N.° 2932 DE 17 DE 	JULHO 	DE 2007 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o que consta da Lei n.° 4.615/2006, artigo 183 e Processo 
n° 030-3072/2007, 

 

RESOLVE: 

 

RESOLV E: 

 

Conceder 03 (três) meses de Férias Prémio ao 
servidor UZIEL SANTOS RODRIGUES, matricula n° 18451-2, Vigia, 
lotado na Secretaria Municipal de Terras, Habitação, Urbanismo e 
Fiscalização Urbana - SEMTHURB, referente ao 1° (primeiro) 
qüinqüênio, no período de 23/07/2007 a 22/10/2007. 

Conceder á servidora DERLIANA 
FERREIRA GODINHO, matricula n° 38351-0, Professora, Nivel IV, 
Classe A, Referência 1, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação — SEMED, 03 (três) anos de Licença Sem Vencimento, no 
período de 01.08.2007 a 31.07.2010. 

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

Maria Filomena Saads Costa 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA N° 2933 DE 	17 	DE 	JULHO 	DE 	2007 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais de acordo com o que consta na Lei n° 4 123, de 23.12.02 
combinado com o Decreto n° 15 575 de $9.12.94 e no Processo de n°  030-110/1977, 

RESOLVE: 

 

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

Maria Filomena Saads Costa 
Secretária Municipal de Administração 

  

PORTARIA N.° 2930 DE 17 DE 	JULHO 	DE 	2007 

A 	SECRETÁRIA 	MUNICIPAL 	DE 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 
os termos do Artigo 169 da Lei n° 4.615, de 19.06.06 (EFPM) e 
Processo n° 040-3417/2007, 

 

RESOLVE: 

 

Conceder ao servidor EMMANOEL DO LIVRAMENTO 
FRANÇA BOTÃO, matricula n° 14254.9, Auditor, lotado na Auditoria Geral do Município, a 
Averbação de Tempo de Serviço, trabalhado na: 

 

Conceder 03 (três) meses de Férias Prêmio à 
servidora BENEDITA NEVES DA SILVA, matricula n° 03089-9, Agente 
Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS, 
referente ao 4° (quarto) qüinqüênio, no período de 01/08/2007 a 
31/10/2007. 

Empresa; 	Secretaria Municipal da Fazenda 
Cargo / Função: Serviço Prestado 
Período: 	16/04/73 à 11/06/75 (02 anos, 01 mês e 25 dias) 

Total dos períodos 785 dias, perfazendo 02 anos, 
01 mês e 25 dias, para efeito de aposentadoria, o total a ser Averbado servi de 
785 dias, convertidos em 02 anos, 01 més e 25 dias, conforme preceitua o artigo 74 da 
Lei n° 4.615 de 19.06.06 combinado coe Artigo 40, § 9°  da Constituição Federal. 

 

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

Maria Filomena Saads Costa 
Secretária Municipal de Administração 

 

Dé-se Ciência. 
Publique-se e Cumpra-se. 

Maria Filomena Saads Costa 
Secretária Municipal de Administração 
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PORTARIA N° 2934 de 17 de julho de 2007 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que consta no MEMO n°  

083/07 - SAG. 

RESOLVE: 

DESIGNAR a servidora SEBASTIANA DE MESQUITA 

BOTENTUIT, Assessor Técnico, matrícula n° 08935-8. para responder pelo Cargo 

em Comissão. símbolo DAS-5, de Coordenador de Encargos Sociais da Secretaria 

Municipal de Administração - SEMAD durante o afastamento do titular 

BENEVENUTO RABÉLO DE CASTRO, matricula n° 88296-8 em gozo de férias 

regulamentares no período de 02. à 31.07.07. 

Dê-se ciência, 

Publique-se e Cumpra-se. 

Maria Filomena Saads Costa 

Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA N° 2935 de 18 de julho de 2007 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que consta no Ofício/GAB N° 

63/2007, 

RESOLVE: 

DESIGNAR a servidora HAYDÉE NEIVA PACHECO, 

Assessor Especial, matricula n° 89550-7, para responder pelo Cargo em 

Comissão, slmbolo DAS-3, de Chefe de Gabinete da Vice Prefeitura de São Luis, 

durante o afastamento da titular IZABEL CRISTINA SILVEIRA ROCHA, matrícula 

n°  04759-6, em gozo de ferias regulamentares no período de 01 à 30.08.07. 

Dé-se ciência, 

Publique-se e Cumpra-se. 

Maria Filomena Saads Costa 

Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA N° 2936 de 18 de julho de 2007 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que consta no OFICIO N°  

1300/07-GS, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor LUIS CARLOS CORRÉA DE SÁ, 

Assessor Técnico, matrícula n° 20023-7, para responder pelo Cargo em 

Comissão, símbolo DAS-5, de Coordenador de Administração e Finanças da 

Secretaria Municipal de Transportes Urbanos — SEMTUR, durante o afastamento 

do titular DOMINGOS FERREIRA DA SILVA, matrícula n° 22453-3, em gozo de 

férias regulamentares no período de 01 à 30.08.07. 

Dê-se ciência, 

Publique-se e Cumpra-se. 

ri 	
-5- Saads Costa 

Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA N° 2937 de 18 de julho de 2007 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que consta no Oficio 

SETUR/GS n° 204/07, 

RESOLVE: 

DESIGNAR a servidora SHEYLA CRYSTINA PEREIRA 

SANTOS, Assessor Técnico, matrícula n° 06891-5, para responder pelo Cargo em 

Comissão, sirnbolo DAS-5, de Coordenador Operacional do Centro Histórico da 

Secretaria Municipal de Turismo — SETUR, durante o afastamento da titular ANA 

KATE LINHARES FONTENELE DA SILVA, matrícula n° 88319-8, em gozo de 

férias regulamentares no periodo de 01 à 30.08.07. 

Dê-se ciência, 

Publique-se e Cumpra-se. , 

5P.a4 
Maria Filomena Saads 	ta 

Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA N° 2938 de 18 de julho de 2007 

- 	 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que consta no Mem. n° 

85/07-CRC, 

RESOLVE: 

DESIGNAR a servidora MARIA SILVANA BALTASAR, 

Assistente Técnico Nível Médio, matricula n° 11560-9, para responder pelo Cargo 

em Comissão, símbolo DAS-5, -de Coordenador de Registro e Controle da 

Secretaria Municipal de Administração — SEMAD, durante o afastamento da titular 

STELLA KARINE MATOS GOMES, matricula n° 14280-0, em gozo de férias 

regulamentares no período de 16.07 a 14.08.07. 

Dé-se ciência, 

Publique-se e Cumpra-se. 

r 
Maria Filomena Saads Costa 

Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA N° 2939 de 18 de julho de 2007 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que consta no OFICIO N° 

1801-GAB/SEMUS, 

RESOLVE: 

DESIGNAR a servidora ESMERALDA DE JESUS 

VERA CRUZ E SILVA, Assessor Técnico Nível Superior, matrícula n° 18810-0, 

para responder pelo Cargo em Comissão, símbolo DAS-5, de Coordenador de 

Área do Programa Saúde Família da Secretaria Municipal de Saúde — SEMUS, 

durante o afastamento da titular ELIENE SOARES DE SOUZA REIS, matricula n° 

22800-6, em gozo de férias regulamentares no período de 01 à 30.08.07. 

Dé-se ciência, 

Publique-se e Cumpra-se. 

MariaFilomena Saads Costa 

Secretária Municipal de Administração 



MARIA A~'LIRAI I) MELO FERREIRA 
Presidente do I stitutn 	icipal da Paisagem Urbana 

DÊ CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUIìLIQUEI-SE. 

PORTARIA N° 2.940 de 18 de julho de 2007 

O SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições legais e, de acordo 
com o que consta na Portaria n° 021/2007 de 08 de Janeiro de 
2007, 

RESOLVE: 

CONCEDER à servidora LUCIA MARIA PORTELA 
BARROS, Matrícula n° 00463-2, no cargo de ADMINISTRATIVO, 
Classe G, Nível G, lotada no(a) HOSPITAL MUNICIPAL D'JALMA 
MARQUES, 45 ( quarenta e cinco } dias de LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE, EM PRORROGAÇÃO, no período de 
02-07-2007 a 15-08-2007, com CID 10 Z54.0, da Guia Médica n° 
2674/2007. 

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

PiNoy A mei.a r•uarto 
Matricula: - 379-0 

aecreürto/,díunt. deAdminlstroção 

PORTARIA N° 2.941 de 18 de julho de 2007 

PORTARIA N° 2.942 de 18 de julho de 2007 

O SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições legais e, de acordo 
com o que consta na Portaria n° 021/2007 de 08 de Janeiro de 
2007, 

RESOLVE: 

CONCEDER à servidora ROMUALDA BORGES, 
Matrícula n° 03187-1; no cargo de AUX SRV GERAIS, Classe F, 
Nível , lotada no(a) FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS E 
LAZER, 90 ( noventa) dias de, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE 
SAÚDE, no período de 17-07-2007 a 14-10-2007, com CIDI69, da 
Guia Médica n° 2686/2007. 

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

mélea uarta 
7tcula: 379-0 
dlunt de AdmInlstnçao 

INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM 
URBANA -IMPUR 

O SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições legais e, de acordo 
com o que consta na Portaria n° 021/2007 de 08 de Janeiro de 
2007, 

RESOLVE: 

CONCEDER à servidora TEREZINHA CABRAL 
BALDEZ, Matrícula n° 05950-0, no cargo de AUX SRV GERAIS, 
Classe F, Nível , latada no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCACAO, 90 ( noventa ) dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO 
DE SAÚDE, EM PRORROGAÇÃO, no período de 07-07-2007 a 
04-10-2007, com CIDM47.9, da Guia Médica n° 2632/2007. 

PORTARIA N° 010/07/GAB / IMPUR 	 Silo Luis (MA), 08 de Agosto de 2007. 

A PRESIDENTE DO 1NSTrrUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA 
- IMPUR, no uso de suas atribuiçbes legais, 

RESOLVE, 
I - Designar Ednolia Silva Campos, Técnico de Nível 

Superior, matrícula 00045-4, para responder pelo cargo de Coordenador de Manutençao 
Paisagística Urbana, do Instituto Municipal da Paisagem Urbana — IMPUR, por motivo de férias 
regulamentares do titular Marconi Loiola Maia, matrícula n° 00003-9; no período de 01 a 
30/09/07. 

II - Esta Portaria passa a vigorar a partir desta data. 

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

/Ney 1l e 
M Irltals: 
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579.0 
de Administração 

EXPEDIENTE 
PREFEITURA DE SÃO LUÍS 

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

Tadeu Palácio 	 PUBLICAÇÕES: TABELADE PREÇOS 
Prefeito de São Luís 	 Valor em coluna dd 1 cm X 9 cm 

Terceiros 	 
Executivo 	  
Legislativo 	  
Assinatura Semestral 
Balcão 	  
Via Postal 	  
Exemplar do dia 	  
Por exerc. decorrido 

R$ 20,18 
R$ 20,18 
R$ 20,18 

R$ 100,96 
R$ 151,45 
R$ 1,68 
R$ 2,52 

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 


