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ANEXOS A LEI N° 200/2013 

 

Quantitativos dos Cargos Comissionados e Funções Gratificadas da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal. 

 

 

SUB - ANEXO I – CARGOS EM COMISSÃO (SECRETÁRIOS). 
 

SECRETÁRIOS E CARGOS EQUIPARADOS 
 

CARGO QT. SUBSÍDIO 

1. Secretário Chefe do Gabinete Civil 01 Lei da Câmara 

2. Procurador Geral do Município 01 Lei da Câmara 

3. Ouvidor Geral do Município 01 Lei da Câmara 

4. Secretário Chefe da Controladoria Geral do Município 01 Lei da Câmara 

5. Secretário Municipal de Administração e Planejamento 01 Lei da Câmara 

6. Secretário Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e 
Turismo.  

01 Lei da Câmara 

7. Secretário Municipal de Fazenda e Gestão 
Orçamentária 

01 Lei da Câmara 

8. Secretário Municipal de Educação 01 Lei da Câmara 

9.  Secretário Municipal de Cultura, Juventude, Desporto e 
Lazer 

01 Lei da Câmara 

10. Secretario Municipal de Saúde 01 Lei da Câmara 

11. Secretário Municipal de Agricultura, Pesca, Aquicultura 
e Desenvolvimento Rural 

01 Lei da Câmara 

12. Secretário Municipal de Desenvolvimento Social 01 Lei da Câmara 

 
 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS, ESTADO DO 
MARANHÃO, aos 02 dias do mês de Dezembro de 2013. 
 
 
 
 

IVANILDO PAIVA BARBOSA 
Prefeito Municipal 
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ANEXOS A LEI N° 200/2013. 

 

SUB- ANEXO II – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. 

 

1. GABINETE DO PREFEITO: 

CARGO QT. REMUNERAÇÃO 

Assessor Administrativo 02 R$ 900,00 

Assessor de Comunicação e Relações Públicas 01 R$ 1.200,00 

Assessor de Eventos Oficiais 02 R$ 1.200,00 

Assessor de Gabinete 01 R$ 900,00 

Assessor de Segurança. 02 R$ 1.000,00 

Assessor Especial de Governo 01 R$ 1.200,00 

Assessor para Assuntos Políticos;  01 R$ 1.200,00 

Assessor Jurídico 02 R$ 2.500,00 

Chefe do Serviço de Expediente 01 R$ 900,00 

Coordenador da Defesa dos Direitos Humanos 01 R$ 900,00 

Coordenador de Planejamento e Estratégias de 
Governo 

01 R$ 900,00 

Coordenador de Orçamento Participativo 01 R$ 900,00 

Diretor da Comissão Permanente da Defesa 
Civil 

01 R$ 1.200,00 

TOTAL 17  

 

 

2. OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

CARGO QUANT. VENCIMENTO 

Ouvidor Adjunto 01 R$ 2.000,00 

Assessor de Gabinete 01 R$ 1.200,00 

Assessor Administrativo 01 R$ 700,00 

TOTAL 03  

 

 

4. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

CARGO QUANT. VENCIMENTO 

Procurador Adjunto 01 R$ 2.000,00 

Assessor de Gabinete 01 R$ 900,00 

Assessor Administrativo 01 R$ 700,00 

TOTAL 03  
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5. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

CARGO QUANT. VENCIMENTO 

Secretário Adjunto  01 R$ 2.000,00 

Diretor de Departamento 02 R$ 1.500,00 

Chefe de Gabinete 01 R$ 1.200,00 

Assessor Administrativo 01 R$ 700,00 

TOTAL 05  

 

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

CARGO QUANT. VENCIMENTO 

Secretário Adjunto  01 R$ 2.000,00 

Diretor de Departamento 03 R$ 1.500,00 

Chefe de Gabinete 01 R$ 1.200,00 

Assessor Administrativo 02 R$ 700,00 

Chefe de Serviço 02 R$ 800,00 

Coordenador de Divisão 02 R$ 1.000,00 

Assessor de Projetos 02 R$ 1.250,00 

Coordenador de Patrimônio  01 R$ 1.000,00 

TOTAL 14  

  

7. SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

CARGO QUANT. VENCIMENTO 

Secretário Adjunto  01 R$ 2.000,00 

Diretor de Departamento 03 R$ 1.500,00 

Chefe de Gabinete 01 R$ 1.200,00 

Assessor Administrativo 01 R$ 700,00 

Chefe de Serviço 01 R$ 800,00 

Assessor de Projetos 01 R$ 1.250,00 

TOTAL 08  

 

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, 
TURISMO E TRANSPORTE: 
 

CARGO QUANT. VENCIMENTO 

Secretário Adjunto  01 R$ 2.000,00 

Diretor de Departamento 07 R$ 1.500,00 

Chefe de Gabinete 01 R$ 1.200,00 

Assessor Administrativo 02 R$ 700,00 

Coordenador de Divisão 04 R$ 1.000,00 

Chefe de Serviço 04 R$ 800,00 

Assessor de Projetos 02 R$ 1.250,00 

TOTAL 21  
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9. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

CARGO QUANT. VENCIMENTO 

Secretário Adjunto  01 R$ 2.000,00 

Diretor de Departamento 04 R$ 1.500,00 

Chefe de Gabinete 01 R$ 1.200,00 

Assessor Administrativo 04 R$ 700,00 

Coordenador de Divisão 06 R$ 1.000,00 

Chefe de Serviço 04 R$ 800,00 

Diretor de Unidade Escolar 25 R$ 1.200,00 

Diretor Adjunto de Unidade 
Escolar  

25 R$ 700,00 

Diretor Bibliotecário Geral 01 R$ 900,00 

Assessor de Projetos 03 R$ 1.250,00 

TOTAL 74  

 

 

10. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

 

CARGO QUANT. VENCIMENTO 

Secretário Adjunto  01 R$ 2.000,00 

Diretor de Departamento 03 R$ 1.500,00 

Chefe de Gabinete 01 R$ 1.200,00 

Assessor Administrativo 02 R$ 700,00 

Coordenador de Divisão 04 R$ 1.000,00 

Chefe de Serviço 04 R$ 800,00 

Coordenador ESF 01 R$ 1.300,00 

Assessor de Projetos 02 R$ 1.250,00 

TOTAL 18  

 

11. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, AQUICULTURA E 

DESENVOLVIMENTO RURAL: 

 

CARGO QUANT. VENCIMENTO 

Secretário Adjunto  01 R$ 2.000,00 

Diretor de Departamento 03 R$ 1.500,00 

Chefe de Gabinete 01 R$ 1.200,00 

Assessor Administrativo 01 R$ 700,00 

Coordenador de Divisão 02 R$ 1.000,00 

Chefe de Serviço 01 R$ 800,00 

Assessor de Projetos 02 R$ 1.250,00 

TOTAL 11  
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12. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E 

LAZER: 

 

CARGO QUANT. VENCIMENTO 

Secretário Adjunto  01 R$ 2.000,00 

Diretor de Departamento 03 R$ 1.500,00 

Chefe de Gabinete 01 R$ 1.200,00 

Assessor Administrativo 01 R$ 700,00 

Coordenador de Divisão 02 R$ 1.000,00 

Coordenador da Banda Municipal 01 R$ 800,00 

Presidente de Fundação 01 R$ 1.000,00 

Assessor de Projetos 01 R$ 1.250,00 

TOTAL 11  

 

13. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

 

CARGO QUANT. VENCIMENTO 

Secretário Adjunto  01 R$ 2.000,00 

Diretor de Departamento 03 R$ 1.500,00 

Chefe de Gabinete 01 R$ 1.200,00 

Assessor Administrativo 02 R$ 700,00 

Coordenador de Divisão 03 R$ 1.000,00 

Chefe de Serviço 03 R$ 800,00 

TOTAL 13  

 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS, ESTADO DO 
MARANHÃO, aos 02 dias do mês de Dezembro de 2013. 
 
 
 
 
 
 

IVANILDO PAIVA BARBOSA 
Prefeito Municipal 
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ANEXOS A LEI N° 200/2013 
 

SUB- ANEXO III – ATRIBUIÇOES DOS CARGOS COMISSIONADOS 

CATEGORIA FUNCIONAL: ASSESSOR ADMINISTRATIVO 

DEVERES E ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade 

nomeante: promover, coordenar e controlar as ações e recursos necessários à 

execução das atribuições da unidade; estabelecer, observar e orientar o 

cumprimento de metas e prioridades, em conformidade com orientação superior e 

com as estratégias da Prefeitura; acompanhar e analisar os indicadores de 

desempenho da unidade, definindo planos, em conjunto com as pessoas envolvidas, 

para promover a melhoria contínua dos produtos e/ou serviços; orientar as pessoas 

da unidade para a qualidade do atendimento ao público interno e externo, chefiar a 

divulgação entre as pessoas da unidade as informações, publicações e expedientes 

relevantes, mantendo o superior imediato informado sobre o andamento dos 

trabalhos, assessorando-o nos assuntos de sua competência; orientar quanto à 

emissão, tramitação, divulgação, guarda e arquivamento dos documentos e 

informações da unidade, de forma a assegurar a sua recuperação e preservação, 

bem como o sigilo e o segredo de justiça, quando for o caso, consoante as normas 

previstas e/ou adotadas pela Prefeitura; estabelecer  e coordenar a aplicação dos 

padrões de procedimento para as tarefas da unidade, em conjunto com as pessoas 

envolvidas, e manter o respectivo registro atualizado, segundo orientações da área 

técnica; coordenar a elaboração e apresentação de relatórios de atividades, de 

estudos e levantamentos, na forma e prazos definidos pela Administração; orientar 

quanto ao uso adequado dos materiais, equipamentos e instalações, informando às 

áreas encarregadas sobre qualquer alteração na carga, situação e estado de 

conservação dos bens sob sua guarda;; supervisionar a frequência e as escalas de 

férias, trabalho, plantões, compensações, etc., a fim de promover o bom andamento 

dos trabalhos da unidade; Desenvolver outras atividades de direção administrativa 

de interesse do Município designadas pelo Prefeito Municipal, Secretários e demais 

autoridades do Executivo Municipal. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: à disposição do Prefeito e Secretários Municipais. 

b) Outras: o exercício do cargo ou da função pode determinar a realização de 

viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados, ou conforme necessidade e 

conveniência da Administração. 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  

Constante da Tabela Anexa a Lei de Estrutura. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES 

PÚBLICAS 

DEVERES E ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade 

nomeante: Planejar, coordenar e executar a política de comunicação social do 

Município de Davinópolis, elaborando planos de comunicação, zelando pela 

eficiência na transmissão da informação; Promover e orientar, estrategicamente, a 

divulgação dos programas desenvolvidos pela Prefeitura; promover o 

relacionamento entre o Município e a imprensa e intermediar as relações de ambos, 

inclusive, na divulgação de informações jornalísticas e no atendimento às 

solicitações dos profissionais dos veículos de comunicação; contribuir para a 

consolidação de uma identidade e imagem positivas da Prefeitura perante a 

sociedade; Coordenar a participação do Município e seus agentes em simpósios, 

seminários, congressos, feiras e outros eventos, dando conhecimento público da 

importância do evento para o desenvolvimento do quadro funcional; Planejar, 

promover e coordenar, em conjunto com as demais unidades, a comunicação 

interna da Prefeitura, buscando a integração cooperativa entre as áreas; Exercer a 

função de unidade gestora do sítio da Prefeitura na Internet e na intranet, definindo 

padrões, estabelecendo regras para a inserção de conteúdos, de acordo com as 

normas legais de publicidade, transparência e eficiência; Supervisionar/desenvolver 

trabalhos de redação, revisão, diagramação, arte-finalização, produção e distribuição 

de material gráfico de interesse da Prefeitura; planejar e coordenar projetos, 

produtos e atividades jornalísticas voltadas para os públicos interno e externo; 

planejar e coordenar a edição e distribuição de publicações institucionais destinadas 

aos públicos interno e externo; produzir e distribuir matérias jornalísticas à imprensa; 

Interagir com os setores de comunicação dos Órgãos vinculados; manter arquivos 

de fotos, vídeos e de demais materiais de interesse da Prefeitura que contribuam 

para a preservação da memória do Município; manter registros do aproveitamento 

do material jornalístico produzido e distribuído à Imprensa e dos atendimentos aos 

profissionais de comunicação; gerenciar as atividades relacionadas com a 

transmissão de solenidades e demais eventos da Prefeitura através de circuitos de 

televisão e rádio; Desenvolver outras atividades de comunicação social de interesse 

do Município. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: à disposição do Prefeito e Secretários Municipais. 

b) Outras: o exercício do cargo ou da função pode determinar a realização de 

viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados, ou conforme necessidade e 

conveniência da Administração. 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  

Constante da Tabela Anexa a Lei de Estrutura.  
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CATEGORIA FUNCIONAL: ASSESSOR DE EVENTOS OFICIAIS 

DEVERES E ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade 

nomeante: assessorar, organizar e apoiar os eventos institucionais realizados pela 

Prefeitura Municipal; pesquisar, indicar e acompanhar o anfitrião até profissionais 

que prestem os serviços dos quais terá necessidade para garantir o sucesso do 

evento, chefiar a decisão diante das variadas opções de serviços que o mercado 

oferece; estabelecer históricos de eventos anteriores acerca da qualidade, eficiência 

e economicidade na prestação dos serviços; Levantar orçamentos e fazer contatos 

junto aos prestadores dos serviços dos quais necessitará através de ligações e e-

mails, montando orçamento prévio para o anfitrião; coordenar a preparação da lista 

de presença e de contatos para a realização dos eventos oficiais; dirigir a recepção 

aos anfitriões e seus convidados; em parceria com a Assessoria de Comunicação e 

Relações Públicas cuidar pela publicidade dos eventos oficiais, respondendo pela 

comunicação a todos sobre etapas do evento, auxiliando o Prefeito Municipal de 

forma integral lhe ajudando no que for necessário; dirigir os fotógrafos durante 

tiragem das fotos assegurando que todos estarão bem posicionados e apresentáveis 

para o registro; dirigir a equipe de decoração do local, providenciando, quando 

necessário, pequenos reparos; coordenar os trabalhos de acomodação e recepção 

dos prestadores de serviços que trabalharão no evento; organizar, quando for o caso 

a logística da alimentação e acomodação dos participantes do evento e dos 

profissionais envolvidos; sugerir cursos, programas de treinamento, desenvolvimento 

e aprimoramento da capacitação da equipe de cerimonial; providenciar local 

adequado para realização dos eventos; auxiliar na construção e manutenção de 

imagem institucional perante os públicos interno e externo, identificando grupos 

estratégicos de relacionamento e adequando mensagem e discurso institucionais; 

assessorar e participar, quando houver necessidade, do processo de contratação de 

fornecedores na área de cerimonial e eventos; Realizar viagens precursoras em 

eventos nacionais e internacionais em que haja previsão do comparecimento do 

Prefeito, dos Secretários ou outros representantes do Executivo Municipal, com a 

finalidade de definir roteiros de deslocamento, além de coordenar toda a parte 

logística incumbida à Prefeitura; Estabelecer rotinas e procedimentos bem como 

aprovar normas, regulamentos, manuais e ações referentes à sua área de atuação, 

com o intuito de aperfeiçoar as atividades do Cerimonial; Articular-se com outras 

instituições participando do planejamento e da organização de solenidades 

conjuntas ou de visitas oficiais; Desenvolver outras atividades de cerimonial de 

interesse do Município designadas pelo Prefeito Municipal. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
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a) Horário: à disposição do Prefeito e Secretários Municipais. 

 

b) Outras: o exercício do cargo ou da função pode determinar a realização de 

viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados, ou conforme necessidade e 

conveniência da Administração. 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  

Constante da Tabela Anexa a Lei de Estrutura. 

CATEGORIA FUNCIONAL: ASSESSOR DE GABINETE 

DEVERES E ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade 

nomeante, compete: assessorar o Prefeito Municipal e Secretários no desempenho 

de suas funções; assessorar diretamente o pessoal executivo dos diferentes órgãos 

municipais; chefiar a condução das políticas, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano e humano, em assuntos de transporte, trânsito, saúde, 

educação, cultura, serviços gerais, comunicação e outros ligados à municipalidade, 

dentro da área de atuação da pasta à qual se vincula; dirigir a execução dos 

serviços de análise e projeção de demandas sociais e de serviços públicos; 

organizar meios e pessoal para atividades de atuação tática e operacional da 

municipalidade; dirigir a confecção da interface interinstitucional e interna do 

Município, em assuntos delegados por superiores;Desenvolver outras atividades de 

assessoria de interesse do Município designadas pelo Prefeito Municipal. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: à disposição do Prefeito e Secretários Municipais. 

b) Outras: o exercício do cargo ou da função pode determinar a realização de 

viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados, ou conforme necessidade e 

conveniência da Administração. 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  

Constante da Tabela Anexa a Lei de Estrutura. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: ASSESSOR DE SEGURANÇA 

DEVERES E ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade 

nomeante, compete: coordenar e executar o serviço de segurança pessoal de 

autoridades do Executivo Municipal; colaborar no planejamento e elaboração dos 

programas e planos de viagens e visitas do Prefeito Municipal ou, quando por este 

determinado, de outros membros do Executivo Municipal, procedendo ao 
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levantamento de dados e informações, e supervisionando a operação sob o aspecto 

de sua segurança; acompanhar o Prefeito Municipal e demais autoridades do 

Município de Davinópolis nos seus deslocamentos oficiais e protocolares, bem como 

autoridades nacionais e estrangeiras, quando em visita ao Município; realizar a 

segurança pessoal das autoridades nas atividades de deslocamento em veículo 

automotor, nas viagens e em qualquer outro percurso que se fizer necessário; 

colaborar com a área de gestão de pessoas, fornecendo resultados de 

levantamentos técnicos de riscos das áreas e atividades pertinentes, para subsidiar 

a adoção de medidas de prevenção; gerenciar os sistemas internos de vídeo 

monitoramento no âmbito do Ministério Público; coordenar a fiscalização do pleno 

funcionamento de sistemas de proteção contra incêndios, dos próprios municipais; 

interagir com órgãos de segurança internos e externos, na execução de atividades 

comuns ou de interesse do Município; supervisionar a segurança das 

telecomunicações no âmbito do Gabinete do Prefeito Municipal e dos órgãos da 

Administração Direta e Indireta do Município; coordenar comissões ou grupos de 

trabalho constituídos com a finalidade de discutir e propor soluções para questões 

internas de segurança, disciplina, normas gerais de funcionamento e outros temas, 

quando designado pelo Prefeito Municipal; chefiar a elaboração de estudos, 

pesquisas e pareceres sobre assuntos compreendidos na esfera de atribuições da 

Assessoria de Segurança Institucional; programar e desenvolver campanhas 

educativas que visem à melhoria das condições gerais de segurança no âmbito da 

Prefeitura Municipal e seus órgãos; Desenvolver outras atividades de segurança 

institucional de interesse do Município designadas pelo Prefeito Municipal. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: à disposição do Prefeito e Secretários Municipais. 

b) Outras: o exercício do cargo ou da função pode determinar a realização de 

viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados, ou conforme necessidade e 

conveniência da Administração. 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  

Constante da Tabela Anexa a Lei de Estrutura. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: ASSESSOR ESPECIAL DE GOVERNO 

DEVERES E ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade 

nomeante, compete: assessorar, direta e pessoalmente, o Prefeito Municipal, 

contribuindo com subsídios técnicos para o processo decisório e desempenho de 

suas atribuições, na forma que for requerida; assistir direta e imediatamente ao 

Chefe do Poder Executivo no desempenho de suas funções, especialmente na 
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coordenação geral das ações de Governo; promover o relacionamento 

intergovernamental e a articulação institucional entre o Executivo Municipal e o 

Poder Legislativo, as esferas estadual e federal de governo, municípios, entidades 

da sociedade civil e colegiados instituídos por lei; planejar e supervisionar o 

cumprimento da política de comunicação e divulgação social do Governo em 

parceria com a Assessoria de Comunicação; participar da elaboração, em conjunto 

com os demais órgãos municipais, do plano plurianual, da lei de diretrizes 

orçamentárias e da proposta orçamentária; assessorar o Prefeito Municipal na 

relação com os Conselhos Municipais, de acordo com a legislação especifica que o 

instituiu; coordenar estudos, desenvolver contatos e mediar ações multi-setoriais 

intra-governo, determinadas pelo Prefeito Municipal, para uma maior integração das 

ações governamentais; coordenar a obtenção e preparação de material de 

informação e de apoio, junto às diferentes áreas de Governo, e promover a sua 

consolidação, a fim de assistir o Prefeito nos encontros e audiências com 

autoridades e personalidades nacionais; desenvolver mecanismos de cooperação e 

consulta entre as diversas assessorias técnicas do Governo Municipal para maior 

efetividade e unicidade de atuação; instruir e se manifestar nos processos e 

expedientes que lhe forem encaminhados pelo Prefeito Municipal; coordenar a 

elaboração dos pronunciamentos oficiais do Prefeito Municipal, em parceria com a 

Assessoria de Eventos Oficiais; exercer outros encargos especiais que lhe forem 

cometidos pelo Prefeito Municipal.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: à disposição do Prefeito e Secretários Municipais. 

b) Outras: o exercício do cargo ou da função pode determinar a realização de 

viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados, ou conforme necessidade e 

conveniência da Administração. 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  

Constante da Tabela Anexa a Lei de Estrutura. 

CATEGORIA FUNCIONAL: ASSESSOR JURÍDICO 

DEVERES E ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade 

nomeante, compete: assessorar e atender, no âmbito administrativo aos processos e 

consultas que lhe forem submetidos pelo Prefeito e Secretários Municipais, bem 

como chefes de departamento e setores, quando assim designado; emitir pareceres, 

quando for o caso, interpretar textos legais, bem como, o controle da tramitação de 

todos os processos judiciais em que figure o Município como parte ou dele participe 

de qualquer modo; confeccionar minutas; coordenar os mecanismos de atualização 

da legislação local; direcionar o estudo e a observância as normas federais e 

estaduais que possam ter implicações na legislação local, à medida que forem 
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sendo expedidas, e providenciar na adaptação desta; direcionar o estudo e revisão 

de minutas de termos de compromisso e de responsabilidade, contratos de 

concessão, locação, comodato, loteamento, convênio e outros atos que se fizerem 

necessários a sua legalização; estudar, redigir ou minutar desapropriações, dações 

em pagamento, compras e vendas, permutas, doações, transferências de domínio e 

outros títulos; assessorar o Prefeito Municipal na análise dos projetos de leis e 

decretos; proceder ao exame dos documentos necessários à formalização dos 

títulos supramencionados; proceder a pesquisas com vistas a instruir processos 

administrativos, que versem sobre assuntos jurídicos; assessorar o Prefeito nas 

reuniões coletivas quando solicitado por este; acompanhar a tramitação dos projetos 

de lei enviados pelo Poder Executivo, verificando a observância dos prazos e das 

datas de sanção, promulgação, publicação e veto estão sendo observados; 

supervisionar e elaborar memoriais, minutas de projetos de lei, decretos e outros 

expedientes de iniciativa do Poder Executivo; controlar, fiscalizar, receber e registrar 

o expediente enviado ao Poder Executivo pela Câmara Municipal, observando os 

prazos de tramitação e resposta dos pedidos de informações, proposições e 

providências; manter o arquivo de leis, decretos e demais atos oficiais do Município; 

exercer outras atividades compatíveis com a função, de conformidade com a 

disposição legal ou regulamentar, ou para as quais sejam expressamente 

designados. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: à disposição do Prefeito e Secretários Municipais. 

b) Outras: o exercício do cargo ou da função pode determinar a realização de 

viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados, ou conforme necessidade e 

conveniência da Administração. 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  

Constante da Tabela Anexa a Lei de Estrutura. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: COORDENADOR DA DEFESA DOS DIREITOS 

HUMANOS 

DEVERES E ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade 

nomeante, compete: apoiar e assessorar técnica e administrativamente os 

Conselhos Municipais com abrangência na defesa de Direitos Humanos; articular 

políticas de qualificação profissional e de igualdade racial no âmbito das Políticas 

Públicas, apresentando e desenvolvendo Projetos e Convênios com órgãos 

Estaduais, Municipais e Federais, inclusive administrando os bens permanentes 

provindos de Convênios e prestando as contas respectivas; articular a 
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implementação no âmbito da saúde pública de políticas de atenção à saúde da 

mulher, do negro, do idoso e do deficiente; coordenar grupos temáticos, destinados 

aos estudos e elaboração de propostas sobre políticas de igualdade e equidade 

pessoal; coordenar junto com os conselhos de direito a realização das conferências 

temáticas (mulher, direitos humanos, direito do portador de necessidades especiais, 

pessoa idosa); definir as diretrizes gerais que orientam as propostas orçamentárias 

para a realização de programas, campanhas, projeto e atividades na área afim; 

exercer outros encargos especiais que lhe forem cometidos pelo Prefeito Municipal.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: à disposição do Prefeito e Secretários Municipais. 

b) Outras: o exercício do cargo ou da função pode determinar a realização de 

viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados, ou conforme necessidade e 

conveniência da Administração. 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  

Constante da Tabela Anexa a Lei de Estrutura. 

CATEGORIA FUNCIONAL: COODENADOR DE PLANEJAMENTO E 

ESTRATÉGIAS DE GOVERNO 

DEVERES E ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade 

nomeante, compete: assessorar o Prefeito na organização municipal, no 

planejamento e no desenvolvimento, cuidando para que o desenvolvimento seja 

compatível com as potencialidades e capacidades do Município; formular a 

estratégia para o desenvolvimento econômico do município articulada com o 

processo de planejamento e orçamento; coordenar o processo de elaboração dos 

instrumentos orçamentários; elaborar os Projetos de Leis de Diretrizes 

Orçamentárias e o Plano Plurianual, coordenando a definição dos programas 

governamentais e metas a serem alcançadas pela administração; gerir o sistema de 

informações orçamentárias e acompanhamento dos programas; acompanhar o 

controle e avaliação sistemática de desempenho dos planos, programas e projetos; 

dirigir a difusão da cultura do planejamento nos órgãos da administração pública 

municipal; e avaliar o cumprimento das metas estratégicas da organização;  Manter 

portfólio de projetos estratégicos visando fornecer informações rápidas sobre as 

iniciativas estratégicas em curso supervisionando a gestão destas iniciativas; 

Promover ações de sensibilização para o planejamento estratégico; Assegurar o 

alinhamento de todas as unidades administrativas com o plano de governo; 

Promover a divulgação de ações e resultados referentes ao planejamento 

estratégico; Coordenar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração e 

Planejamento, programa de capacitação contínua de servidores para a coordenação 

e operacionalização do planejamento estratégico e gestão de projetos; Incentivar o 
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reconhecimento institucional das melhores práticas e inovações organizacionais; 

Manter intercâmbio com outros Municípios, com Estados Federados e com a União 

em assuntos relacionados ao planejamento estratégico; exercer outros encargos 

especiais que lhe forem cometidos pelo Prefeito Municipal.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: à disposição do Prefeito e Secretários Municipais. 

b) Outras: o exercício do cargo ou da função pode determinar a realização de 

viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados, ou conforme necessidade e 

conveniência da Administração. 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  

Constante da Tabela Anexa a Lei de Estrutura. 

CATEGORIA FUNCIONAL: COORDENADOR DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

DEVERES E ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade 

nomeante, compete: estabelecer em parceria com a população, metas e prioridades 

da administração municipal para o exercício seguinte, como reza a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias; coordenar a discussão com a comunidade da destinação dos 

recursos para a concretização das metas e prioridades estabelecidas nas diretrizes 

orçamentárias, aprovada à luz da Lei de Orçamento Anual; promover a 

implementação e a gestão do processo do Orçamento Participativo; prover 

condições para o funcionamento do Conselho do Orçamento Participativo; organizar 

regionalmente o processo de funcionamento do Orçamento Participativo; dirigir a 

integração entre os Poderes Legislativo e Executivo com o Orçamento Participativo; 

promover ampla participação e controle social na administração pública municipal; 

exercer outros encargos especiais que lhe forem cometidos pelo Prefeito Municipal.  

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: à disposição do Prefeito e Secretários Municipais. 

b) Outras: o exercício do cargo ou da função pode determinar a realização de 

viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados, ou conforme necessidade e 

conveniência da Administração. 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  

Constante da Tabela Anexa a Lei de Estrutura. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: DIRETOR DA COMISSAO PERMANENTE DE 

DEFESA CIVIL 

DEVERES E ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade 

nomeante, compete: Coordenar e executar as ações de defesa civil;  manter 

atualizadas e disponíveis as informações relacionadas à defesa civil; capacitar 

recursos humanos para as ações de defesa civil; propor à autoridade competente a 

decretação de situação de emergência e de estado de calamidade pública, 

observando os critérios estabelecidos pelos órgãos competentes; executar a 

distribuição e o controle dos suprimentos necessários ao abastecimento em 

situações de desastres; promover a integração da Defesa Civil Municipal com 

entidades públicas e privadas, e com os órgãos estaduais, regionais e federais; 

definir, propor normas, planos e procedimentos que visem à prevenção, socorro e 

assistência da comunidade e recuperação de áreas quando ameaçadas ou afetadas 

por fatores adversos; participar e colaborar com programas coordenados pelo 

Sistema Estadual de Defesa Civil; sugerir obras e medidas de proteção com o intuito 

de prevenir ocorrências graves; promover campanhas educativas junto às 

comunidades e estimular o seu envolvimento, motivando atividades relacionadas 

com a Defesa Civil; estar atenta às informações de alerta dos órgãos competentes 

para executar planos operacionais em tempo oportuno; comunicar aos órgãos 

superiores quanto à produção, ao manuseio ou ao transporte de produtos de alto 

risco, que ponham em perigo a população; estabelecer intercâmbio de ajuda, 

quando necessário, com outros Municípios; emitir parecer técnico que subsidiará a 

decisão da decretação da existência da Situação de Emergência, Estado de 

Calamidade Pública ou sobre outros fatos adversos dentro das atribuições da 

Defesa Civil; exercer outros encargos especiais que lhe forem cometidos pelo 

Prefeito Municipal; exercer outros encargos especiais que lhe forem cometidos pelo 

Prefeito Municipal.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: à disposição do Prefeito e Secretários Municipais. 

b) Outras: o exercício do cargo ou da função pode determinar a realização de 

viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados, ou conforme necessidade e 

conveniência da Administração. 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  

Constante da Tabela Anexa a Lei de Estrutura. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: SECRETÁRIO ADJUNTO  

DEVERES E ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade 

nomeante, compete: I - responder pelo expediente: a) da Secretaria, nos 

impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da Pasta; b) da 

Chefia de Gabinete, nos impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, 

do Chefe de Gabinete; representar o Secretário, quando for o caso, junto a 

autoridades e órgãos; exercer a coordenação do relacionamento entre o Secretário e 

os dirigentes dos órgãos da Secretaria, acompanhando o desenvolvimento dos 

programas, projetos e ações; assessorar o Secretário no desempenho de suas 

funções; coordenar, supervisionar e orientar as atividades das áreas técnicas da 

Secretaria; Integrar executar, controlar e avaliar as atividades de Tecnologia e 

Modernização, Gestão Administrativa e Financeira, Controle Interno e Ouvidoria da 

pasta a qual se vincula, apresentando os resultados obtidos e propondo projetos, 

planos, estratégias e metodologias específicas; Representar por designação do 

Secretário Municipal, a pasta a qual se vincula junto aos Sistemas Administrativos 

de Gestão de Tecnologia de Informação, Administração Financeira, Controle Interno, 

Gestão de Materiais e Serviços, Gestão Organizacional, Gestão de Recursos 

Humanos, Informações Estatísticas, Planejamento e Orçamento, Serviços Jurídicos, 

Gestão Patrimonial, Gestão Documental e Publicação Oficial e Ouvidoria, com o 

apoio das gerências executivas; exercer outros encargos especiais que lhe forem 

cometidos pelo Prefeito Municipal.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: à disposição do Prefeito e Secretários Municipais. 

b) Outras: o exercício do cargo ou da função pode determinar a realização de 

viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados, ou conforme necessidade e 

conveniência da Administração. 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  

Constante da Tabela Anexa a Lei de Estrutura. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO  

DEVERES E ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade 

nomeante, compete: planejar, coordenar, executar e controlar as atividades do 

Departamento; exercer a supervisão das atividades do Departamento, com vistas a 

assegurar a consecução de seus objetivos, em consonância com os as normas da 
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Administração Municipal; coordenar a elaboração do Plano Operativo Anual de 

trabalho, contemplando as ações específicas do departamento para ser submetido 

ao Prefeito e Secretários Municipais; criar meios para o contínuo aperfeiçoamento 

do seu pessoal técnico e administrativo; apresentar à instância competente proposta 

preliminar das dotações orçamentárias, necessárias à execução das atividades do 

Departamento, para cada ano orçamentário e acompanhar a sua execução; 

operacionalizar, com as Divisões Municipais e demais órgãos da administração 

municipal direta e indireta, o planejamento de projetos e a execução de políticas 

concernentes à sua área de atuação; Subsidiar e supervisionar o planejamento e a 

execução das ações e projetos das coordenações integrantes da estrutura do 

Departamento; Submeter ao Secretário Municipal minuta de proposta orçamentária, 

destinada à manutenção administrativa do Departamento e de outras ações que 

estejam sob sua responsabilidade; Dirigir e acompanhar os Coordenadores de 

Divisão e Chefes de Serviço no cumprimento de suas atribuições; Apresentar à 

secretaria de origem relatório anual sobre as atividades desenvolvidas no 

Departamento; exercer outros encargos especiais que lhe forem cometidos pelo 

Prefeito Municipal.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: à disposição do Prefeito e Secretários Municipais. 

b) Outras: o exercício do cargo ou da função pode determinar a realização de 

viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados, ou conforme necessidade e 

conveniência da Administração. 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  

Constante da Tabela Anexa a Lei de Estrutura. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: COORDENADOR DE DIVISÃO OU COORDENADOR 

DEVERES E ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade 

nomeante, compete: coordenar, planejar, executar, supervisionar e controlar as 

atividades da Divisão, em consonância com as metas estipuladas pela Secretaria e 

Departamento ao qual se vincula; Assessorar o Departamento  nas questões 

relacionadas a planejamento estratégico, compras, logística e serviços prestados 

aos munícipes; Supervisionar e coordenar o atendimento da equipe da Divisão 

Administrativa; Supervisionar e coordenar o controle e a movimentação de bens sob 

responsabilidade dos servidores lotados no Departamento; Produzir e apresentar 

relatório anual de gestão das atividades realizadas pela Divisão Administrativa para 

a Direção do Departamento; Receber e apurar denúncias, reclamações e sugestões 

sobre atos praticados por servidores ou por pessoas, físicas ou jurídicas, que 
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exerçam funções relacionadas com o Departamento, encaminhando-as ao superior 

imediato; Realizar, com prévia autorização do Secretario Municipal, diligências nas 

unidades administrativas, sempre que necessário para o desenvolvimento de seus 

trabalhos; Sugerir aos órgãos competentes a realização das apurações de toda e 

qualquer denúncia que possa caracterizar, pelo menos em tese, ato lesivo ao 

patrimônio público, no âmbito da Prefeitura Municipal, mantendo atualizado arquivo 

de documentação relativa às reclamações, denúncias e sugestões recebidas; 

Realizar, promover e participar de seminários, pesquisas e cursos versando 

assuntos de interesse do Departamento ao qual esteja vinculado; Orientar os Chefes 

de Serviço no desempenho de suas funções e responsabilidades; Zelar pela 

qualidade e pela autonomia do sistema de controle interno; exercer outros encargos 

especiais que lhe forem cometidos pelo Secretário Municipal e Diretor do 

Departamento ao qual esteja vinculado. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: à disposição do Prefeito, Secretário Municipal e Diretor do Departamento 

ao qual esteja vinculado. 

b) Outras: o exercício do cargo ou da função pode determinar a realização de 

viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados, ou conforme necessidade e 

conveniência da Administração. 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  

Constante da Tabela Anexa a Lei de Estrutura. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: CHEFE DE GABINETE  

DEVERES E ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade 

nomeante, compete: Exercer a direção-geral, orientação, coordenação e fiscalização 

dos trabalhos do gabinete; Promover atividades de coordenação político-

administrativas da secretaria com os munícipes, pessoalmente, ou por meio de 

entidades que os representem; coordenar as relações da pasta com o Legislativo, 

providenciando os contatos com os vereadores, recebendo suas solicitações e 

sugestões, encaminhando-as e/ou tomando as devidas providências e, se for o 

caso, respondendo-as; encaminhar as demandas da secretaria ao Executivo e 

acompanhar a tramitação, na Câmara Municipal, dos projetos de lei de interesse da 

secretaria, mantendo controle que permita prestar informações precisas ao Prefeito 

e ao secretário; Promover o atendimento das pessoas que procuram o prefeito, 

encaminhando-as para solucionar os respectivos assuntos, ou marcando audiências; 

Organizar as pautas de audiências e agenda do secretário, as quais cumpre ser 

salutar a presença deste; Representar oficialmente o secretário, na ausência do 
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secretário adjunto ou sempre que para isso for credenciado; Despachar 

pessoalmente com o secretário todo o expediente dos serviços que dirige, bem 

como participar de reuniões coletivas, quando convocado para tal; Receber, 

registrar, arquivar e distribuir processos, correspondências e demais expedientes 

recebidos; Controlar a emissão, distribuição e o envio de ofícios, portarias, 

comunicações internas e outros expedientes; Providenciar e controlar a emissão de 

passagem e a concessão de diárias para servidores, em viagem a serviço; Controlar 

a freqüência dos servidores e de outros prestadores de serviço; Viabilizar a 

realização de serviços de secretaria, tais como, digitação de documentos internos, 

protocolo, movimentação de documentos e informação aos servidores da Prefeitura; 

Apoiar tecnicamente o Secretário junto aos Sistemas Administrativos de Gestão: 

Materiais e Serviços, Organizacional, Recursos Humanos, Informações Estatísticas, 

Patrimonial, Documental e Publicação Oficial, de Administração Financeira, 

Planejamento e Orçamento; Prorrogar, ou antecipar, pelo tempo que julgar 

necessário, o expediente do gabinete; exercer outros encargos especiais que lhe 

forem cometidos pelo secretário municipal. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: à disposição do Prefeito e Secretários Municipais. 

b) Outras: o exercício do cargo ou da função pode determinar a realização de 

viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados, ou conforme necessidade e 

conveniência da Administração. 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  

Constante da Tabela Anexa a Lei de Estrutura. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: CHEFE DE SERVIÇO 

DEVERES E ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade 

nomeante, compete: Executar, controlar e avaliar as atividades de apoio 

administrativo, em especial as relacionadas com transporte, comunicação 

administrativa, materiais, equipamentos, documentação e pessoal; organizar 

cronogramas e equipes de trabalho, acompanhar o desenvolvimento e execução de 

obras e serviços apresentando relatórios quando for o caso ou mediante solicitação 

das autoridades competentes; Orientar os servidores para o andamento adequado e 

eficiente dos serviços, inclusive verificando se o maquinário disponível apresenta 

condições de trabalho e providenciando encaminhamento para consertos quando o 

caso; Apresentar soluções para rotinas de trabalho, e determinar o seu 

cumprimento; Realizar levantamento das necessidades e elaborar programação de 

aquisição de materiais de consumo e permanente, bem como de contratação de 
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serviços; Receber, distribuir e controlar materiais de consumo; Dirigir, orientar, 

planejar e controlar as atividades do setor e da equipe que dirige, acompanhando os 

trabalhos dos mesmos para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas 

estabelecidos, sempre em consonância e sob as ordens do Secretário Municipal ou 

Diretor de Departamento do setor; dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, 

respondendo pelos encargos a eles atribuídos; planejar e mandar executar 

trabalhos; obedecer a ordens superiores; cobrar execução de trabalhos; distribuir 

tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua 

responsabilidade; manter controle e fazer relatórios; comunicar a seu superior 

imediato todo e qualquer problema de pessoal ou de trabalho que não possa 

resolver; tomar iniciativas na ausência do Secretário Municipal do setor; zelar pelas 

ferramentas, carros, máquinas, equipamentos e implementos sob sua 

responsabilidade; solicitar a aquisição de materiais, peças e outras tarefas 

correlatas; exercer outros encargos especiais que lhe forem cometidos pelo 

Secretário Municipal e Diretor do Departamento ao qual esteja vinculado. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: à disposição do Prefeito, Secretário Municipal e Diretor do Departamento 

ao qual esteja vinculado. 

b) Outras: o exercício do cargo ou da função pode determinar a realização de 

viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados, ou conforme necessidade e 

conveniência da Administração. 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  

Constante da Tabela Anexa a Lei de Estrutura. 

CATEGORIA FUNCIONAL: ASSESSOR DE PROJETOS 

DEVERES E ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade 

nomeante, compete: elaborar projetos sociais com vistas à captação de recursos 

junto aos Governos Federal e Estadual, participação em prêmios e editais; 

Fomentar, acompanhar, negociar e validar processos de parcerias junto a 

organizações governamentais e não governamentais; Elaborar e assessorar a 

sistematização de projetos institucionais focado para possíveis oportunidades de 

parceirização; Dar suporte às Secretarias na estruturação e implantação de projetos; 

Assessorar na elaboração e atualização periódica do planejamento estratégico da 

Prefeitura; Acompanhar a realização do orçamento de investimentos e manter 

informados os diferentes níveis administrativos sobre a sua execução; Estabelecer, 

em articulação com a área financeira da Secretaria a qual se vincula o projeto, os 

procedimentos e mecanismos para alocação de custos incorridos na execução dos 

projetos e acompanhar sua realização; Promover a realização de auditorias para os 

projetos em execução; Consolidar informações sobre o desempenho dos projetos 



 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS 

CNPJ: 01.616.269/0001-60 

 

 

para apresentação aos diferentes níveis administrativos que o requeiram; 

Assessorar na elaboração, implantação e acompanhamento de projetos de 

racionalização de métodos e processos de trabalho; Prestar assessoria para 

implantação e acompanhamento de sistemas de gestão da qualidade; Assessorar na 

elaboração de normas, procedimentos, regulamentos, manuais e demais 

instrumentos operacionais de trabalho; Promover intercâmbio com outros Municípios 

em assuntos relacionados à gestão da qualidade e à gestão de processos de 

trabalho; Promover a divulgação de ações e resultados referentes à gestão da 

qualidade e à gestão de processos de trabalho; Elaborar e divulgar indicadores 

estatísticos; Demonstrar, analiticamente, a evolução dos dados estatísticos; Elaborar 

tabelas e gráficos demonstrativos para orientar as conclusões ou o processo de 

tomada de decisões; Promover e diligenciar as contratações e desenvolver a 

administração técnica dos contratos para aquisição dos bens e serviços necessários 

às ações sob sua responsabilidade direta de execução; exercer outros encargos 

especiais que lhe forem cometidos pelo Secretário Municipal e Diretor do 

Departamento ao qual esteja vinculado. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: à disposição do Prefeito e Secretário Municipal ao qual esteja vinculado. 

b) Outras: o exercício do cargo ou da função pode determinar a realização de 

viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados, ou conforme necessidade e 

conveniência da Administração. 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  

Constante da Tabela Anexa a Lei de Estrutura. 

 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS, ESTADO DO 
MARANHÃO, aos 02 dias do mês de Dezembro de 2013. 
 
 
 
 

IVANILDO PAIVA BARBOSA 
Prefeito Municipal 

 


