
         

ANO XX Nº 5152Maceió, Segunda-feira, 23 de Janeiro de 2017

DIÁRIO   OFICIAL
Prefeitura Municipal de Maceió

GABINETE DE GOVERNANÇA (GGOV)
JOSE LAGES JUNIOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SMG)
TACIO MELO DA SILVEIRA

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (PGM)
DIOGO SILVA COUTINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (SMCI)
NEANDER TELES ARAÚJO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)
CELIANY ROCHA APPELT

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO (SECOM)
CLAYTON ANTONIO SANTOS DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE (SEDET)
MAC MERRHON LIRA PAES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED) 
ANA DAYSE REZENDE DOREA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA (SEMEC)
FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (SEMGE)
REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
CARLOS IB FALCÃO BRÊDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE (SEMELJ)
DANIEL LUIZ MAIA DE MELLO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (SEMDS)
GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E 
CONVÍVIO SOCIAL (SEMSCS)
IVON BERTO TIBURCIO DE LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)
JOSE THOMAZ DA SILVA NONO NETTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ABASTECIMENTO 
E ECONOMIA SOLIDÁRIA (SEMTABES)
RICARDO JOSE LESSA SANTOS FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO (SEMTUR)
JAIR GALVAO FREIRE NETO

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS 
DELEGADOS (ARSER)
RICARDO ANTONIO DE BARROS WANDERLEY 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ (IPREV)
FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL (FMAC)
VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ 
(SLUM)
DAVID MAIA DE VASCONCELOS LIMA

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE 
MACEIÓ (SIMA)
FREDERICO GONCALVES CARNEIRO LINS

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E 
TRÂNSITO (SMTT)
ANTONIO JOSE GOMES DE MOURA

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS 
HUMANOS E PATRIMÔNIO (COMARHP)
RODRIGO BORGES FONTAN (interino)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO

PREFEITO DE MACEIÓ
RUI SOARES PALMEIRA

VICE-PREFEITO
MARCELO PALMEIRA CAVALCANTE

PORTARIA Nº. 0263                       MACEIÓ/AL, 19 DE JANEIRO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, 

RESOLVE:
Nomear ROBERVAL DA ROCHA VASCONCELLOS FILHO, para o cargo em comissão, Símbolo DAS-3, CPF n°. 842.771.734-20, 
do(a) Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

*Reproduzida por Incorreção

PORTARIA Nº. 0282                    MACEIÓ/AL, 19 DE JANEIRO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, 

RESOLVE:
Nomear ROSENEIDE CHAGAS, para o cargo em comissão, Símbolo DAS-1, CPF n°. 941.024.224-04, do(a) Secretaria Municipal 
de Gestão - SEMGE, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

*Reproduzida por Incorreção
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17Maceió, Segunda-feira,
23 de Janeiro de 2017

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Maceió

I - da Secretaria Municipal de Gestão - SE-
MGE, da Prefeitura Municipal de Maceió, 
para o Gabinete do Prefeito - GP: um NES-
3, nove DAS-5, cinco DAS-4, dois DAS-3, 
um DAS-2 e dez DAS-1.

Art. 3º. Os registros funcionais decorrentes 
da aprovação da Estrutura Regimental de 
que trata o art. 1º deverão ocorrer no prazo 
de trinta dias, contados da data de publica-
ção deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em 
contrário, em especial o art. 1º, inciso I, do 
Decreto Municipal nº 8.340, de 1º de janeiro 
de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, 
em 20 de Janeiro de 2017.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

ANEXO I – AO DECRETO Nº. 8.351                       
DE 20 DE JANEIRO DE 2017.

ESTRUTURA REGIMENTAL DO GA-
BINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E COMPETÊNCIA

Art. 1º O Gabinete do Prefeito, órgão da 
Administração Municipal Direta, tem as se-
guintes competências:

I - assessorar o Prefeito na análise política da 
ação governamental e institucional, nas rela-
ções com a administração direta e indireta;
II – assistir o Prefeito de forma a promover 
o entrosamento e a integração de suas atri-
buições conferidas por meio da Lei Orgânica 
Municipal;
III - avaliar e analisar a constitucionalidade 
e a legalidade dos atos institucionais, sem 
conflitar com as atribuições da Procurado-
ria-Geral do Município, quando da sua as-
sinatura;
IV - assessorar o Prefeito, na análise de pro-
cessos administrativos.

Art. 2°. O Gabinete do Prefeito será dirigi-
do por um Chefe de Gabinete nomeado pelo 
Prefeito, competindo-lhe exercer a direção 
de todas as atribuições da Secretaria e asses-
sorar ao Prefeito em assuntos relativos à sua 
área de atuação.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 3°. O Gabinete do Prefeito tem a se-
guinte estrutura organizacional:

I - Assessoria Especial;
II - Diretoria de Cerimonial;
III - Diretoria de Legislação e Protocolo.

CAPITULO III
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Seção I
DOS ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRE-
TA E IMEDIATA AO SECRETÁRIO

Art. 4º. À Assessoria Especial, compete:
I - prestar assessoramento especializado 
nos assuntos que lhes forem submetido, au-

xiliando o titular da pasta no exercício das 
atribuições que lhe são pertinentes;
II - compilar resultados institucionais, atra-
vés de relatórios técnicos, administrativos 
e financeiros das diversas diretorias, e re-
comendar, ao titular da pasta, providências 
sempre que necessário.

Art. 5º. À Diretoria de Cerimonial, compete:
I - coordenar e acompanhar a programação, 
a execução e o desempenho de atividades do 
Prefeito;
II - prestar assessoramento direto ao Prefeito 
nas atividades de sua área de competência;
III - exercer atividades de coordenação de 
agenda, de secretaria particular, de cerimo-
nial, de ajudância de ordens e de organização 
do acervo documental privado do Prefeito.
IV - dar apoio e assessoramento ao Prefeito 
e articular-se, quando, necessário, nas ações 
de interatividade e comunicação com os 
agentes externos;
V - providenciar o cumprimento das solicita-
ções do titular da pasta, bem como, progra-
mar audiências afetas a Secretaria e encami-
nhar as partes aos órgãos competentes.

Art. 6º. À Diretoria de Legislação e Proto-
colo, compete:
I - acompanhar Projetos de Lei de autoria do 
Executivo e do Legislativo;
II - analisar requerimentos referentes a desa-
propriações, doações e outros, emitindo pa-
receres, encaminhados pelo Titular da Pasta;
III - coordenar e executar a publicação ofi-
cial da Prefeitura Municipal de Maceió;
IV - receber, encaminhar e providenciar as 
respostas dentro dos prazos estabelecidos 
pela Lei Orgânica do Município, dos pedi-
dos de informação, dos pareceres prévios e 
dos projetos de lei aprovados e encaminha-
dos pelo Poder Legislativo Municipal;
V - elaborar Projetos de Lei e atos institu-
cionais de interesse da Administração Mu-
nicipal;
VI - manter-se atualizado com toda a legis-
lação pertinente ao desempenho de suas fun-
ções e estudá-la.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES

Art. 7º.  Ao Chefe de Gabinete, cumpre:
I - assessorar e assistir diretamente ao Pre-
feito;
II – coordenar, acompanhar e supervisionar 
os trabalhos das unidades que compõem a 
Estrutura Organizacional da Prefeitura; e
III – receber, encaminhar, informar e proce-
der às comunicações relativas a pleitos que 
sejam levados à Prefeitura.

Art. 8º. Aos titulares dos Cargos em Comis-
são e Funções de Confiança, além do de-
sempenho das atividades concernentes aos 
Sistemas Municipais e das competências das 
respectivas unidades, cumpre:

I - ao Diretor:
a) definir as políticas e objetivos específicos 
de sua área de atuação, coordenando a exe-
cução dos respectivos planos de ação, faci-
litando e integrando o trabalho das equipes, 
visando a otimizar os esforços para a conse-
cução dos objetivos da Secretaria;
b) assegurar a obtenção dos resultados defi-
nidos nos planos operacionais e administra-
tivos, em conformidade com a missão e prin-
cípios da Secretaria, dentro das diretrizes 
estratégicas e operacionais estabelecidas, 
por meio da coordenação geral das ações;




 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
















                  
          
              

 






















DECRETO Nº. 8.351                       DE 20 DE JANEIRO DE 2017.

APROVA A ESTRUTURA REGIMENTAL E O QUADRO DEMONSTRATIVO DE 
CARGOS EM COMISSÃO DO GABINETE DO PREFEITO, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogati-
vas legais, calcado no que lhe é permitido pela Lei Orgânica do Município de Maceió, 
e nos termos do disposto na Lei nº. 6.593, de 30 de Dezembro de 2016.

DECRETA:
Art. 1°. Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 
em Comissão do Gabinete do Prefeito, na forma dos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º Em decorrência do disposto no art. 1º, ficam remanejados os seguintes cargos 
em comissão de Natureza Especial – NES, do Grupo-Direção e Assessoramento Supe-
riores - DAS:


