
 

 

 

 

 

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
 

DECRETO Nº 49.451, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 
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Altera o Decreto nº 45.318 de 21 de maio de 

2014, para incluir no Órgão que esteja na Gestão 

do Lixo Urbano no Programa “Cuidando da 

Cidade” e dá outras providências. 

 

 

 

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

 

 

 

D E C R E T A: 

 

 

Art. 1º O “caput” do Art. 4º do Decreto nº 45.318 de 21 de maio de 2014 

passa a ter a seguinte redação: 

 

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

Municipal de Paisagem Urbana – IMPUR ou ao Órgão que exerça 

a gestão da Limpeza Urbana no município de São Luís, os quais 

são responsáveis pela análise das propostas apresentadas, atuando 

conjuntamente e em colaboração, e aos quais caberá a verificação 

da possibilidade de adoção do local.” 

 

Paragrafo único. Permanecem inalterados os §§1º a 7º do art. 4º do decreto 

45.31/2014. 

 

Art. 2º O “caput” do art. 6º do Decreto nº 45.318 de 21 de maio de 2014 

passa a ter a seguinte redação: 

 

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

Municipal de Paisagem Urbana – IMPUR e/ou o Órgão que exerça 

a gestão da Limpeza Urbana no município de São Luís e o parceiro 

deverão constar.” 

 

Paragrafo único. Permanecem inalterados os incisos I ao IX do art. 4º do 

decreto 45.31/2014, bem como os §§ 1º ao 4º. 

 

Art. 3º O “caput” do art. 7º do Decreto nº 45.318 de 21 de maio de 2014 

passa a ter a seguinte redação: 

 

“Os serviços a serem realizados em razão da parceria deverão ser 

acompanhados e fiscalizados pelo Instituto Municipal de Paisagem 

Urbana – IMPUR e/ou pelo Órgão que exerça a gestão da Limpeza 

Urbana no município de São Luís, de modo que o paisagismo do 
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Município não venha a ser desvirtuado ou cause prejuízos ao interesse 

público.” 

 

Art. 4º O “caput” do art. 8º do Decreto nº 45.318 de 21 de maio de 2014 

passa a ter a seguinte redação: 

 

“A placa indicativa da parceria será fixada em local visível, 

mencionando o nome e a logomarca da entidade participante e 

deverá observar os seguintes critérios estabelecidos pela legislação 

pertinente. E ser previamente aprovado pelo Instituto Municipal de 

Paisagem Urbana – IMPUR e/ou pelo Órgão que exerça a gestão da 

Limpeza Urbana no município de São Luís.” 

 

Art. 5º A alínea “d” do art. 9º do Decreto nº 45.318 de 21 de maio de 2014 

passa a ter a seguinte redação: 

 

“d – nas praças e demais logradouros públicos a quantidade de 

placas dependerá de prévia aprovação do IMPUR ou do Órgão que 

exerça a gestão da Limpeza Urbana no município de São Luís, 

sendo proporcional ao investimento dos parceiros envolvidos;” 

 

Art. 6º O art. 12 do Decreto nº 45.318 de 21 de maio de 2014 passa a ter a 

seguinte redação: 

 

“Art. 12. Os representantes do Instituto Municipal de Paisagem 

Urbana, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, da 

Fundação Municipal do Patrimônio Histórico e do Órgão que 

exerça a gestão da Limpeza Urbana no município de São Luís 

comporão comissão para dirimir os casos omissos”. 

 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 8 Revogam-se as disposições em contrário. 

 

PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUÍS, 01 DE SETEMBRO 

DE 2017, 196º DA INDEPENDÊNCIA E 129º DA REPÚBLICA. 

 

 

 

EDIVALDO DE HOLANDA BRAGA JÚNIOR 

Prefeito 

 

 


