
ANO XXXIV        São Luís, terça-feira, 23 de dezembro de 2014        N° 246 - 20 Páginas

13Suplemento

LEI N° 5.925
, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.

DISPÕE SOBRE A DISPENSA DE
EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS CONSIDERADOS
COMO DE PEQUENOS VALORES NO
MUNICÍPIO DE SÁO LUÍS

,
 F. DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Faço saber a lodos que a Câmara Municipal de São Luis decreta e cu
sanciono a seguinte Lei:

Art. I® Fica o Município de São Luís, por intermédio da Procuradoria Geral
do Município - PGM, autorizado a não ajuizar execuções de créditos tributários de
pequenos valores, considerados estes os que não ultrapassarem a quantia de R$3.000,00 (três
mil reais).

Parágrafo único. O limite previsto no caput deve ser considerado em relação
a cada sujeito c a todos os débitos que possua inscritos cm dívida ativa do Município.

Art. 2t A autorização de que trata o Art. l', não impede a cobrança
administrativa

, o protesto extrajudicial, bem como inscrição do devedor no cadastro de
inadimplentes Municipal, e ainda, nos órgãos de proteção ao crédito.

Parágrafo único. As regras acerca do cadastro de inadimplentes Municipal
deverão ser regulamentadas por Decreto.

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4°*Rcvoga-sc a Lei n° 4.734, de 28 de dezembro de 2006 e demais
disposições em contrário.

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

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE
, EM SNO LUÍS, 23 DE DEZEMBRO

DE 2014, 193° DA INDEPENDÊNCIA EJ 126° DA REPÚBLICA.

EDI VALDO DE HOLANDA BRAGA JÚNIOR
Prefeito

( Projeto de Lei n° 106/14 de autoria do Executivo)

LEI N° 5.936, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.

INSTITUI O PRIMEIRO PLANO
MUNICIPAL DE INCENTIVO À
CONSTRUÇÃO CIVIL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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

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

Art. I0 A Prefeitura Municipal de São Luís deverá através de seus órgãos de
licenciamento

, fiscalização e planejamento, organizar ferramentas de estímulo à construção
civil sustentável, urbanística e ambientalmente, incentivando a utilização de materiais,
ferramentas e processos alternativos, para garantir a preservação de recursos naturais, a
diminuição de impactos ambientais e o aumento da qualidade de vida.

Dos Incentivos à construção civil sustentável.

Art. 2W As taxas de licenciamento de obras poderão ser reduzidas até o
máximo de 75% em projetos regularmente aprovados que possuam:

a) Captação e destinação de energia solar c eólica;
b) Reaproveitamento de água da chuva e da água utilizada internamente;
c) Medidas alternativas de ventilação e iluminação natural, que dispensem ou

reduzam significativamente a utilização de energia elétrica;
d) Medidas de prevenção à formação de ilhas de calor urbanas nas

construções;
e) Preservação de áreas de vegetação nativa dentro dos terrenos utilizados nas

construções, ou arborização de áreas degradadas, com área mínima de 15% da área
construída do empreendimento;

t) Criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural, com parecer
favorável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

g) Utilização de pelo menos de 50% do material da obra com certificação
, ambiental;

h) Uso de piso tátil no passeio público, em todo o perímetro e interior da
obra.

§ I°. Cada um dos itens acima garantirá individualmente uma redução de
15%, acumulando até o máximo previsto no caput, exceto pela alínea "P\ cuja redução será
de 50%.

§ 20. Quando aprovada a redução das taxas, mediante requerimento específico
no processo de licenciamento, só será emitido o habite-sc após a comprovação do
cumprimento das exigências.

§ 3°. Nas alíneas "e", "f" e "g", a comprovação dependerá de análise da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, constando da Licença de Operação do
Empreendimento.

Parágrafo Quarto - Todas as medidas acima devem seguir as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT no projeto c na execução, sob pena de
não serem aceitas.

§ 4". Não será cabível a redução das taxas em caso de obra iniciada antes da
emissão do alvará.

Art. 3° As isenções parciais também se aplicam nas mesmas alíquotas e
condições, ao Imposto Predial e Territorial Urbano, nos primeiros 05 (cinco) anos de
cobrança.

Art. 4" Serão isentos do pagamento de taxa de emissão de alvará os projetos
que incluam a urbanização de áreas verdes ou institucionais no entorno do empreendimento,
com orçamento e projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação,
cujo valor não pode ser inferior a 80% da taxa que seria devida.

§ I". O projeto de urbanização pode incluir o plantio e manutenção de árvores
da área urbanizada, cujo orçamento será aprovado em conjunto com a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente.

§ 2°. O habite-sc total ou parcial do empreendimento só será emitido
mediante apresentação do certificado de recebimento da obra pela Secretaria Municipal de
Urbanismo e Habitação.

Do licenciamento de obras.

Ari. 5t Em projetos habitacionais vinculados a programas federais, estaduais
ou municipais de habitação de interesse social para população de baixa renda possuirão
isenção de todas as taxas relativas ao licenciamento municipal, nas alíquotas a seguir:

a) Programas habitacionais voltados à população com faixa de renda de 0 a 3
salários mínimos possuirão isenção total;

b) Programas habitacionais voltados à população com faixa de renda de 4 a 6
salários mínimos possuirão isenção parcial de 75% do seu valor;

c) Programas habitacionais voltados à população com faixa de renda de 7 a
10 salários mínimos possuirão isenção parcial de 50% do seu valor.

Art. 6° Em projetos que envolvam demolição e construção sucessiva na
mesma área, a taxa de licenciamento da demolição pode será reduzida em 50%, se o
licenciamento for realizado em conjunto.

Art.7° Em projetos que envolvíim desdobro ou remembramento de lotes, esses
podem ser aprovados em conjunto com o licenciamento de obra.

Disposições Finais.

Ari. 80 A Lei Delegada 033 de T976 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 70 Os autores de projetos e construtores assumirão inteiramente
a responsabilidade pelos projetos apresentados e pelas construções
executadas

, declarando sob sua responsabilidade que o projeto
apresentado se adéqua às normas cabíveis, ficando sujeitos às penas
nele previstas.

§ I". A análise pelo Órgão Municipal se limitará apenas aos
parâmetros urbanísticos relevantes enumerados no §2° do artigo 16,
devendo os responsáveis pela obra se responsabilizar pelo
cumprimento de todas as outras disposições.

§ 20. A aprovação pelo Órgão Municipal dos parâmetros urbanísticos
relevantes, não isenta os responsáveis previstos no caput de
responsabilidade por infrações à legislação municipal que não foram
objeto de análise.

Art. 8" Ficará impedido de atuar como responsável técnico em
projetos na Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação
mediante decisão cm Processo Administrativo pelo seu Secretário,
garantida a ampla defesa, o profissional que:

<t) Cometer reiteradas infrações contra o presente regulamento,
incorrendo em mais de 06 (seis) multas durante o período de 01
(hum) ano;
b) Continuar na execução de obras embargadas pela Prefeitura;
c) Deixar de pagar os impostos relativos ao exercício da profissão
dentro dos prazos estabelecidos pela Prefeitura;
d) Revelar imperícia na execução de qualquer obra, capaz de causar
acidente que comprometa a segurança pública; neste caso, alem de
suspensão, o profissional será passível de multa, sendo promovida a
imediata sustação, demolição ou reparação das obras e o fato
comunicado ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitclura;
e) Deixar de prestar assistência direta c pessoal à construção em
andamento, não podendo o engenheiro ou construtor licenciado
deixar de visitar a construção pelo menos uma vez em cada quinzena
do mes.

Art. 9° A Secretaria Municipal de Urbanismo c Habitação
encaminhará aos conselhos profissionais competentes representações
para apuração de responsabilidade dos responsáveis técnicos que:

a) Não obedecerem, nas construções, os projetos aprovados,
aumentando ou diminuindo as dimensões das plantas c cortes;
b) Hajam incorrido em 03 (três) multas, na mesma obra;
c) Prosseguirem edificações ou construções embargadas pela
Prefeitura;
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cl) Alterarem as especificações indicadas no memorial e as
dimensões das peças de residências que hajam sido aprovadas pela
Prefeitura;

e) Assinarem projetos como executores de obras e não as dirigirem
de falo;

f) Financiarem qualquer construção ou edificação sem o necessário
alvará de licença;
g) Deixarem de por de acordo com as plantas aprovadas as obras
iniciadas com a permissão referida;
h) Executar obras em desacordo com a legislação municipal,
independente de aprovação pelo Órgão Municipal, após declarar que
seu projeto se encontra conforme a supracitada legislação.

Art.16.

§ r.

§ 2" Após a aprovação do projeto, com todos os requisitos e
documentação necessários à emissão do alvará será notificado o
requerente para, 110 prazo de 06 (seis) meses, solicitar a emissão do
alvará sendo o Projeto aprovado equivalente a este para a obtenção
de outras licenças perante o Município.

§ 3" Serão analisados pelo Órgão Municipal, apenas os parâmetros
urbanísticos relevantes, sendo estes:

a
. Zoneamento / Sistema Viário/ Porte;

b
.
 Uso;

c
.
 Área Total Máxima Edificada;

d
.
 Área Livre Mínima do Lote;

e
.
 Gabarito;

f
.
 Afastamento das divisas;

g. Passeio na via pública;,
li. Recuos;

i
.
 Área Permeável;

j. Acesso de pedestres/ Acessibilidade;
k

. Dimensões dos lotes e das vias públicas.

§ 4" O Projeto, a ser submetido à aprovação, deverá atender a todas
as exigências da legislação Municipal, Estadual e Federal cm vigor
bem como as Normas Técnicas Brasileiras vigentes, ficando ó
responsável técnico e o responsável pela obra obrigados a seguir
todos as normas, sob pena de multa, embargo, 011 demolição da obra,
além da responsabilidade profissional.

Art. 31.

b) Quando os serviços de construção não estiverem concluídos
dentro do prazo que constar no Alvará, que não pode ser superior a
04 (quatro) anos, fixado de acordo com a natureza e complexidade
da obra.

Parágrafo único. Quando não constar prazo de vigência expresso no
Alvará, caducará este em 02 (dois) anos."

Art. 9° A Lei 3.253 de 29 de dezembro de 1992 passará a viger com a
seguinte redação:

Art. 173.

§ I0 Este parcelamento poderá se revestir das seguintes maneiras:

I
.
 DESDOBRO DE LOTE;

(...)

Art. 242.

DESDOBRO DE LOTE - A divisão de um lote, proveniente de
loteamento, desmembramento, remembramento, desdobro anterior
ou regularização fundiária, em um ou mais lotes que obedecem os
índices mínimos para a zona em que se localiza.

Art. 10 A Lei 4.052, de 13 de Março de 2002 passará a viger com a seguinte
redação:

"Art. 21. O prazo de validade da certidão de Dirctrizcs será de 01
(um) ano, contando da data de expedição da citada Certidão".

Art. 11 A Lei 4.730, de 28 de Dezembro de 2006 passará a viger com a
seguinte redação:

"Art. 16 Os prazos de validade das licenças c autorizações
ambientais serão estabelecidos da seguinte forma:

I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) e da Licença de
instalação (LI) será o estabelecido peio cronograma de elaboração
dos planos, programas e projetos relativos ao estabelecimento,
empreendimento ou atividade, e não será superior a 03 (três) anos,
podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, mediante
solicitação de renovação por parte do empreendedor".

Art. 12 O executivo expedirá ato normativo regulamentando o procedimento
para a solicitação das reduções previstas nessa Lei.

Art. 13 Revogam-sc todas as disposiçoes em contrário.

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todos quanto 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 
~

 1ÍS
, 23 DE DEZEMBRO

DE 20.14,193° DA INDEPENDÊNCIA E

LEI N° 5.940, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.

DISPÕE SOBRE A

REORGANIZAÇÃO DA CARREIRA
DE AUDITOR DE CONTROLE

INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÁO
LUÍS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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

Faço saber a todos que a Camara Municipal de São Luis decreta e cu
sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO DA CARREIRA

Art. If Fica reestruturada a carreira específica de Auditor Interno do
Município, passando a ser chamada de Auditor de Controle Interno, cm conformidade com
os dispositivos constitucionais, de que trata os artigos 31, 70 e 74, da Constituição Federal e
artigo 78 da Lei Orgânica do Município de São Luís.

Art. 20 O regime jurídico dos servidores integrantes da carreira de Auditor de
Controle Interno é estatutário e tem natureza de Direito Público, em consonância com os
dispositivos constitucionais e do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES

Art. 30 A carreira de Auditor de Controle Interno é regida pelos princípios da
Administração Pública, consubstanciados na Constituição Federal, especialmente a
legalidade, a supremacia do interesse público, a autonomia, a independência, a eficácia, a
eficiência, a economicidade, a impessoalidade, a preservação do sigilo, a moralidade, a
probidade e a motivação.

Art. 4r A carreira de Auditor de Controle Interno tem como pressuposto
básico a consciência sócia,, o comprometimento com as transformações sócio-econômicas c
o papel que lhe compete no processo de desenvolvimento das atividades essenciais para o
funcionamento da Administração Pública Municipal.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DA CARREIRA

CAPÍTULO I
DOS CARGOS DA CARREIRA

Art. 5t Ficam estabelecidos para os cargos de Auditor de Controle Interno os
quantitativos de 40 (quarenta) vagas.

Art. 60 Os cargos de Auditor de Controle Interno são de provimento efetivo,

cuja nomeação depende de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos.

§ I° Os servidores ocupantes dos cargos de Auditor de Controle Interno têm
lotação privativa na Controladoria Geral do Município - CGM.

§ 2" São requisitos para provimento dos cargos de Auditor de Controle
Interno, instrução em curto dc nível superior reconhecido pelo MEC em: Administração,

Ciências Contábeis, Ciências Económicas, Ciência da Computação, Direito, Engenharia da
Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, c registro obrigatório no respectivo
órgão de classe.

CAPÍTULO II
DOS CARGOS EM COMISSÃO E DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA

Art. 7° O provimento de cargo em comissão no âmbito da Controladoria
Geral do Município será exercido, preferencialmente, por servidores integrantes de cargos
de Auditor de Controle Interno.

Parágrafo único. Os servidores detentores de cargo efetivo de Auditor dc
Controle Interno, designados para o exercício da função de confiança, receberão valor

PALÁCIO DE I A
193° DA INDEPENDÊNCIA E

EDI VALDO DE

( Projeto de Lei n°

BRAGA JÚNIOR

autoria do Executivo)


