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REGULAMENTA A LEI Nº 4.821 DE 23 

DE JULHO DE 2007 QUE INSTITUIU O 

PROGRAMA “CUIDANDO DA CIDADE”  

 

 

 
O PREFEITO DE SÃO LUÍS, no uso das atribuições legais, 

 

 
DECRETA: 

 

CAPÍTULO I  

DO PROGRAMA “CUIDANDO DA CIDADE” 

 

 

Art. 1º O Programa “Cuidando da Cidade”, instituído pela Lei nº 4.821 de 

23 de julho de 2007, que tem como finalidade as atividades de construção, conservação, 

manutenção, paisagismo, bem como a restauração e/ou remodelação de mobiliários 

urbanos nos logradouros públicos do Município de São Luís, tais como praças, parques, 

canteiros centrais, áreas verdes, áreas de conservação ambiental e chafarizes, é 

regulamentado pelas presentes disposições. 

 

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto são adotadas as seguintes definições: 

 

I – Construção – é a execução de qualquer obra nova; 

II – Conservação – conjunto de ações preventivas destinadas a prolongar o 

tempo de vida de determinado bem; 

III – Manutenção – conjunto de operações destinadas a manter o bem em 

bom funcionamento e uso; 

IV – Paisagismo – é uma técnica artesanal aliada à sensibilidade, que 

procura reconstruir a paisagem natural dentro do cenário devastado pelas construções. 

Tem por finalidade a integração do homem com a natureza, facultando-lhe melhores 

condições de vida pelo equilíbrio do meio ambiente; 

V – Restauração – conjunto de intervenções que visam ao 

restabelecimento total ou parcial de um bem a uma fase anterior; 

VI – Remodelação – é o ato de refazer com modificações profundas; 

VII – Mobiliário Urbano – são os objetos destinados a oferecer conforto e 

comodidade aos usuários de um espaço urbano, tais como bancos, brinquedos, lixeiras; 

VIII – Praça – são espaços públicos urbanos destinados ao lazer e ao 

convívio da população, acessíveis aos cidadãos e livres de veículos; 

IX – Parque – é o equipamento urbano livre de edificações e caracterizado 

pela abundante presença de vegetação, seja para fins de recreação dos habitantes da 

cidade, seja para fins de preservação do meio-ambiente natural; 
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X – Canteiro Central – é o obstáculo físico construído como separador de 

duas pistas de rolamento, incluindo-se nesse mesmo entendimento as rotatórias; 

XI – Áreas Verdes – são áreas vegetadas, classificadas como praças, 

parques, hortos, matas, áreas públicas e institucionais existentes no município; 

XII – Áreas de Preservação Ambiental – área protegida, coberta ou não 

por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; 

XIII – Chafariz – é uma construção provida de uma ou mais bicas, de onde 

jorra água potável. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA PARTICIPAÇÃO DO INTERESSADO 

 

Art. 3º Poderão participar quaisquer entidades da sociedade civil, 

associações de moradores, pessoas físicas e pessoas jurídicas legalmente constituídas. 

 

§ 1º É permitida a participação de mais de um interessado formando um 

consórcio. 

§ 2º Havendo mais de um interessado para a mesma área, sem interesse na 

formação de consórcio, será aprovada a proposta que melhor atender ao interesse público. 

Em caso de empate, a proposta será escolhida por meio de sorteio, a ser realizado em 

sessão pública, na sede do órgão ou ente, em data e horário previamente divulgados por 

publicação no Diário Oficial do Município. 

§ 3º Ficam excluídos quaisquer entes privados relacionados a violência, 

cigarros, bebidas alcoólicas e outros vedados na legislação vigente, bem como outras que 

possam ser consideradas impróprias aos objetivos propostos no Programa “Cuidando da 

Cidade”. 

§ 4º O interessado não poderá, em qualquer hipótese, sob pena de imediata 

rescisão do Termo de Cooperação, promover o fechamento da área objeto da cooperação 

ou, por qualquer modo, restringir seu uso público, bem como não poderá utilizá-la para 

fins diversos daqueles estabelecidos no Termo de Cooperação. 

§ 5º Toda alteração na estrutura física ou estética do espaço 

público/logradouro deverá ser previamente autorizada por comissão formada por 

membros do Instituto Municipal da Paisagem Urbana – IMPUR, Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Habitação e ainda por membro da Fundação Municipal do Patrimônio 

Histórico, quando tratar de assunto que envolva sua competência. 

§ 6º Não haverá qualquer forma de repasse de recursos da Prefeitura de 

São Luís aos interessados participantes. 

§ 7º Os interessados que vierem a participar do Programa “Cuidando da 

Cidade” deverão arcar com todas as despesas decorrentes da execução do Termo de 

Cooperação e assumirão todas as responsabilidades sobre encargos fiscais, trabalhistas e  
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previdenciários, sem ônus para a Prefeitura de São Luís, ficando responsável por 

qualquer dano causado à Administração Pública e a terceiros.  

§ 8º O projeto de revitalização e outros que julgar necessário deverá ser 

iniciado em até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do Termo de Cooperação. Caso o 

adotante não inicie o(s) projeto(s) no prazo estipulado, o mesmo deverá apresentar 

justificativa à Comissão de Acompanhamento, em até 15 (quinze) dias, do não 

cumprimento do Termo. 

§ 9º É vedado podar ou cortar árvores sem a prévia autorização do Instituto 

Municipal da Paisagem Urbana- IMPUR, sob pena de incorrer nas sanções legais 

vigentes. 

 

CAPÍTULO III 

DA APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA PROPOSTA 

 

Art. 4º O interessado deverá apresentar sua solicitação ao Instituto 

Municipal da Paisagem Urbana- IMPUR que verificará a possibilidade de adoção do 

local. 

§ 1º A proposta apresentada deverá ser de acordo com o modelo constante 

do Anexo I, indicando a área pública de seu interesse e qual atividade será realizada, 

devendo o órgão responsável comunicar-lhe, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contados do protocolo da proposta, se a mesma foi aceita ou não. 

§ 2º A proposta do interessado será instruída com os seguintes 

documentos: 

I – Cópia da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência (no 

caso de pessoa física); 

II – Cópia do contrato social, estatuto devidamente registrado, ata de 

eleição ou outro documento legal que comprove a existência das entidades da sociedade 

civil, associações de moradores e pessoas jurídicas legalmente constituídas; 

III – Projeto/croqui a ser implementado, com orçamento detalhado e 

cronograma semestral de manutenção. 

§ 3º Deverão ser obtidas prévias manifestações do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, quando se tratar de área tombada ou em 

processo de tombamento na esfera federal, do Departamento do Patrimônio Histórico, 

Artístico e Paisagístico do Maranhão – DPHAP quando se tratar de área tombada ou em 

processo de tombamento na esfera estadual ou da Fundação Municipal de Patrimônio 

Histórico – FUMPH quando se tratar de área tombada ou em processo de tombamento na 

esfera municipal. 

§ 4º A proposta rejeitada será arquivada, o que não impedirá o interessado 

de apresentar nova proposta, para o mesmo ou pra outro espaço público/logradouro, a 

qualquer tempo. 

§ 5º A proposta aceita dará ensejo à celebração do Termo de Cooperação. 

§ 6º Na existência de projeto a ser executado, este, deverá contar com 

orçamento detalhado e cronograma de execução. 
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§7º A proposta do interessado e o projeto a ser executado serão parte 

integrante do Termo de Cooperação. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO TERMO DE COOPERAÇÃO 

 

Art. 5º A adesão ao Programa “Cuidando da Cidade” far-se-á através de 

Termo de Cooperação e implicará no direito de exposição de publicidade de atividades 

desenvolvidas pelo parceiro. 

 

Art. 6º No Termo de Cooperação a ser celebrado entre o Instituto 

Municipal da Paisagem Urbana – IMPUR e o parceiro deverão constar: 

I – identificação do interessado (carteira de identidade, CPF/CNPJ, 

contrato social ou estatuto, ata de eleição, demais registros, endereço, ramo de atividade e 

também a qualificação completa dos seus representantes legais); 

II – denominação do logradouro escolhido, a área, localização e, 

detalhadamente, das atividades, obras e serviços que o interessado pretende nele executar; 

III – prazo de vigência de 12 (doze) meses, podendo ser renovado de 

acordo com o interesse dos parceiros, com manifestação prévia de 30 (trinta) dias; 

IV – atribuições dos parceiros; 

V – quantidade e dimensões da placa indicativa da parceria; 

VI – a proibição de transferência do termo a terceiro; 

VII – a previsão de rescisão a qualquer tempo, motivada em razões de 

interesse público ou descumprimento de acordo, com prévia notificação e imediata 

retirada da placa; 

VIII – publicação resumida no Diário Oficial do Município de São Luís; 

IX – casos omissos; 

§ 1º No ato da celebração do Termo de Cooperação será anexado laudo de 

inspeção, discriminando as condições em que o espaço/logradouro foi entregue ao 

parceiro, bem como o manual de manutenção dispondo sobre as especificações técnicas e 

procedimentos a serem adotados na conservação do espaço/logradouro. 

§ 2º O abandono do objeto do Termo de Cooperação dará ensejo à rescisão 

do ajuste, a partir do momento em que for constatado que o interessado não prosseguiu 

com a execução do projeto, conforme Art. 6º, VII deste Decreto. 

§ 3º Encerrada a parceria por decurso do prazo de vigência ou por rescisão, 

qualquer benfeitoria dela decorrente integrará o patrimônio público, não tendo o parceiro 

direito de retenção ou indenização a qualquer título. 

§ 4º Encerrado o Termo de Cooperação deverá ser efetivada a imediata 

retirada da placa de publicidade à custa do parceiro. 

 

Art. 7º Os serviços a serem realizados em razão da parceria deverão ser 

acompanhados e fiscalizados pelo Instituto Municipal da Paisagem Urbana – IMPUR,  
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órgão responsável pelo paisagismo do Município de São Luís-MA, de modo que não 

venham a ser desvirtuados ou causar prejuízo ao interesse público. 

 

 

CAPÍTULO V  

DA PUBLICIDADE 

 

 

Art. 8º  A placa indicativa da parceria será fixada em local visível, 

mencionando o nome e a logomarca da entidade participante e deverá observar os 

critérios estabelecidos pela legislação pertinente. E ser previamente aprovada pelo 

Instituto Municipal da Paisagem Urbana – IMPUR. 

 

§1º Os custos com a confecção das placas são de responsabilidade da 

entidade parceira. 

§ 2º É vedada a publicidade de cunho político ou partidário, a qualquer 

título, bem como textos publicitários que estimulem o consumo de bebidas alcoólicas, 

apelo sexual, cigarros ou violência, em quaisquer de  suas formas, respeitando qualquer 

outras vedações na legislação vigente. 

§ 3º Somente poderão ser divulgadas as placas da entidade parceira, não 

sendo permitida publicidade de terceiros. 

§ 4º As placas poderão ter sua localização alterada, devido a razões de 

interesse público, como a realização de obras no local. 

 

Art. 9º A limitação das placas em vias públicas se dará da seguinte forma: 

 

a - Quando houver a adoção de avenidas poderão ser inseridas 02 (duas) 

placas a cada 1 Km (um quilômetro); 

b  - Nas rotatórias poderão ser inseridas 02 (duas) placas com publicidade 

frente e verso; 

c – Nas alças das rotatórias poderão ser inseridas 02 (duas) placas; 

d – Nas praças e demais logradouros públicos a quantidade de placas 

dependerá de previa aprovação do IMPUR, sendo proporcional ao investimento dos 

parceiros envolvidos; 

e – Locais relacionados ao Centro Histórico de São Luís ou tombadas pela 

União ou Estado, as placas deverão ser em tamanho e quantidade previamente aprovadas 

pelo setor competente. 

 

Art. 10º Os caso não previstos serão apreciados e definidos pela comissão 

constante do Art. 12. 

 

CAPÍTULO VI 

DA ISENÇÃO FISCAL 
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Art. 11 A isenção fiscal deverá ser regulamentada por Decreto específico 

sobre tema pelo órgão responsável. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12 Os representantes do Instituto Municipal da Paisagem Urbana – 

IMPUR, órgão responsável pelo paisagismo do Município de São Luís, Secretaria 

Municipal de Urbanismo e Habitação e Fundação Municipal do Patrimônio Histórico, 

comporão comissão para dirimir os casos omissos, conforme Art. 3º, § 5º deste Decreto. 

 

Art. 13 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

PALACIO LARAVARDIÉRE, EM 21 DE MAIO DE 2014, 193º DA 

INDEPENDÊNCIA E 126º DA REPUBLICA 

 
 

 

EDIVALDO DE HOLANDA BRAGA JÚNIOR 

Prefeito 

 

 

 

 

RODRIGO DOS SANTOS MARQUES 

Secretário Municipal de Governo 
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ANEXO I 

 

PROGRAMA “CUIDANDO DA CIDADE” 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

Nome do interessado (entidades da sociedade civil, associações de moradores, pessoas 

físicas e pessoas jurídicas legalmente constituídas): 

 

CPF/CNPJ: 

 

Endereço 1: 

 

Telefone: 

 

Razão Social (se houver): 

 

Representante da entidade interessada (no caso de entidades da sociedade civil, 

associações de moradores e pessoas jurídicas legalmente constituídas): 

 

Qualificação (Estado Civil, Carteira de Identidade e (CPF) 2: 

 

Endereço: 

 

Telefone: 

 

E-mail: 

 

Espaço público/logradouro a ser conservado: 

 

Endereço: 

 

Descrição sucinta dos serviços a serem executados: 

 

Declaro para os devidos fins que aceito as normas impostas pela Lei nº 4.821 de 23 de 

julho de 2007 que instituiu o Programa “Cuidando da Cidade” e seu regulamento. 

 

 

São Luís-MA,...........de...................de 

 

_____________________________________ 

Responsável  

________________________ 

¹ Anexar cópia do comprovante de endereço da entidade parceira. 

² Anexar cópia da Carteira de Identidade e CPF. 


