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1995 Decreto n° de 06 de FEVEREIRO de 

Decreto n° de 07 de FEVEREIRO de 	1995 Decreto n° de 15 de FEVEREIRO de 	1995 

A PREFEITA DE SAO LUIS, no uso de suas atribui 

ções legais e de acordo com o que consta no ofício 089/95-SEMUS, 

RESOLVE: 

EXONERAR MARIA LILIAN CASTRO .CAMPOS, do Cargo 

em Comissão, símbolo CC-2, de Diretora do Centro de Saúde 'de 	Pè ' 

drinhas da Secretaria'Municipal de Saúde. 

PALÁCIO DE LA RAVARDI£RE, EM SAO LUIS, 06. DE FEVEREIRO DE ' 1995:  

•1740 DA INDEPENDÊNCIA E 1070 DA REPÚBLICA.' 

~ 	, I b 

4111~n%.'~+ 

de 07 de FEVEREIRO de 1995 Decreto n° 
• 

A PREFEITA DE SAO LUIS, no liso de suas atribui 

ções legaise de acordo com o que consta no'ofício 089/95-SEMUS, 

RESOEV E: 

NOMEAR EVA DE BARROS BRITO; para exercer o Car 

go em Comissão, símbolo CC-2 , de Diretora do Centro de Saúde de 

Pedrinhas da Secretaria Municipal de Saúde. 	 . 

PALÁCIO DE LA RAVARDIÊRE, EM SAO LUÍS, 07 DE FEVEREIRO DE 1995, 

1740 DA INDEPENDÊNCIA E 1070 DA REPÚBLICA. 

A PREFEITA DE SAO LUIS, no uso de suas atribui 

ções legais e de acordo como que consta no ofício-089/95-SEMUS, 

• RESOLVE: 
, 

NOMEAR MARIA LILIAN CASTRO CAMPOS, para exer -

Cer o Cargo em Comissão, símbolo CC-1, de Coordenadora do Serviço 

()tico da- Secretaria Municipal de Saúde. 

PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SAO LUIS, 07 DE FEVEREIRO DE 1995, 

1740, DA INDEPENDÊNCIA E 1070 DA REPÚBLICA. 

Decreto n° 	 de' 15 de -FEVEREIRO de 	- 1995 

A'PREFEITA DE SAO LUIS, no uso de suas atribui 

ções legais e de acordo'com -o que consta no ofício 143/95-SEMUS, 

RESO .L V E: 

• EXONERAR DARCY CORTES MACIEL LOBAO, do Cargo ' 

em Comissão, 'símbolo CC-2, de Enfermeira de Unidade Rural da 	Se 

.cretaria Municipal de Saúde. 	 - 

PALÁCIO DE' LA RAVARDI£RE, EM SAO LUIS, 15 DE FEVEREIRO DE, 1995, 

1740 DA INDEPENDÊNCIA E 1070 DA REPÚBLICA. . 
w- 

de , 15 de •FEVEREIRO de 	1995 

A PREFEITA DE SAO LUIS, no uso de suas atribui 

ções legais' e de acordo com o.que consta no ofício 143/95-SEMUS, 

RESOLV

• 

 E: 

• EXONERAR. FRANCISCA IOLANDA GOMES, do Cargo em 

Comissão, símbolo CC-2,-de Enfermeira d: Unidade Rural 'da Secreta 

ria Municipal de Saúde.  

. PALÁCIO DE LA RAVARDI£RE, EM SAO LUIS, 15 DE FEVEREIRO DE 1995, 

1740 DA INDEPENDÊNCIA E 1070 DA REPÚBLICA. 

A PREFEITA DE SAO LUIS, no uso de suas atribui . 

ções legais e de acordo com o que consta no ofício 143/95-SEMUS, 

RESOLV E: 

EXONERAR VANIA COSTA LEITE, do Cargo em Comis- - 

são, símbolo CC-2, de Médico Rural da Secretaria Municipal 	de 

Saúde. 

PALÁCIO DE LA RAVARDI£RE, EM SAO-LUIS,'15 DE FEVEREIRO DE . 1995: 

1740 DA INDEPENDÊNCIA E 1070-DA REPÚBLICA. 

Decreto n° 

t't 
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Decreto n° de 15 de FEVEREIRO de 	, 1995 Decreto n° de 20 de FEVEREIRO de 	1995 

A PREFEITALDE SAO LUIS, no uso de suas atribui 

ções legais e de acordo com o que consta no ofício 143/95-SEMUS, 

RESOLV E: 

NOMEAR DARCY CORTES MACIEL LOBAO, para exercer 

o Cargo em Comissão, símbolo CC-2, de Diretora do Centro'de" Saúde. 

do Tibiri da Secretaria Municipal de Saúde: - 

PALÁCIO DE LA RA
V
V1ARDIERE,.EM SÃO LUÍS, 15 DE FEVEREIRO DE '1995, 

1744 DA INDEPENDk:NCIA.E 1970 DA REPÚBLICA. 

• 

A.PREFEITA: DE SAO LU/S, no uso de suas atribui 

ções legais e de acordo com o que consta no ofício 157/95-SEMUS, 

R E S 0.,.L V E: 

EXONERAR MARIA CRISTINA LIMA MARQUES, do Cargo 

.em Comissão, símbolo DAI, de Diretor do Departamento de Adminis -

tração da Secretaria Municipal de Saúde. 

PALÁCIO DE LA RAVARDIORE, EM SÃO LUÍS,'20 DE FEVEREIRO DE • 1995, 

174') DA INDEPENDÊNCIA ,E 1070 DA REPÚBLICA. 

° 1995 Decreto n° ' de - 20 de FEVEREIRO de,  
• Decreto n° de 15 de FEVEREIRO de 	' 1995 

A PREFEITA DE SAO, LUÍS- no uso de suas'atribui 

ções legais e de acordo com ó que consta no ofício 143/95-SEMUS, 

RESOLVE: 

NOMEAR DJANIRA COSTA SARDINHA, para exercer-6 

Cargo em Comissão, símbolo CC-2, de Enfermeira,de Unidade Rural 

da Secretaria Municipal de Saúde.- , 

PALACIO'DE LA RAVARDIÊRE, EM SAO LUÍS, '15 DE FEVEREIRO DE 1995, 

1740 DA INDEPENDÊNCIA E 1070 DA'CEPOBLICA. 

A PREFEITA DE_SAO LUÍS, no uso de suas atribui 

ções legais e.de acordo com à que consta no ofício 157/95-SEMUS, 

REOLV E: 

"NOMEAR VERIDIANO MIRANDA SILVA, para, exercer o 

Cargo em Comissão, símbolo CC-2, de Diretor"do Centro de Saúde de 

Vila Itamar da Secretaria Municipal de Saúde. 

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUÍS, 20,DE FEVEREIRO DE 	1995, 

1740 DA INDEPENDÊNCIA E 1070 DA REPÚBLICA. 	 . - 

1995 Decreto n• de 20 de FEVEREIRO de Decreto n° de 20 'de - FEVEREIRO de 1995 

A PREFEITA DE SAO-LUÍS, no uso de suas atribui 

ções legais e- de acordo com o que consta no ofício 157/95-SEMUS, 

' RESOLVE:, 

EXONERAR REGINA MARIA ABREU MOTA, do Cargo em 

'Comissão, símbolo CC-2, de Diretor da Divisão de Enfermagem 	da 

Secretaria Municipal de Saúde.  

PALÁCIO DE LA RAVARDIERE, EM SÃO LUIS, 20 DE FEVEREIRO DE =1995, 

1740 DA INDEPENDÊNCIA E 1070 DA REPÚBLICA, 

	

Decreto n° 
	

de 20 de FEVEREIRO de' 	1995 , 

	

- 	Á PREFEITA DE SAO LUIS', no uso de suas atribui 

ções legais e'de acordo com or que consta no oficio 157/95-SEMUS, 

RESOLV E: 

EXONERAR SILVIA CRISTINA VIANA SILVA, do Cargo 

em Comissão, símbolo CC-1, de' Coordenador de Serviço Médico» Hospi 

talar e Laboratorial da Secretaria Municipal, de Saúde. 

'PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUIS, 20 DE FEVEREIRO DE 1995, 

1740 DA INDEPENDÊNCIA E 1070 DA REPÚBLICA. 

• A PREFEITA DE SÃO LUÍS, no uso de suas atribui' 

ções legais e de acordo com o que-consta no:ofício 157/95-SEMUS, 

R ESOLV E: 

NOMEARSILVIA CRISTINA VIANA SILVA,para exer-

cer orCargo em Comissão, símbolo DAI, de Diretor dò Departamento' 

de Administração da Secretaria Municipal de Saúde. ' 

PALÁCIO DE LA RAVARDI£RE, EM SÃO LUÍS, 70 DE FEVEREIRO DE 1995, 

1740 DA INDEPENDÊNCIA E 1070 DA REPÚBLICA:, 

• 	

1 1 

i~l~Jlin. 

. de 20 de FEVEREIRO de 

A PREFEITA DE SÃO LUIS, no uso de suas atribui 

ções legais e de acordo com o que consta no ofício 157/95-SEMUS, 

R E S O L V E: 

........~.c REGINA MARIA ABREU MOTA, para exercer o 

Cargo em Comissão, 'símbolo CC-1, de Coordenador de Serviço Médico 

Hospitalar e Ambulatorial da Secretaria Municipai de Saúde. 	, 

PALÁCIO DE LA RAVARDILRE, EM SÃO LUÍS, 20 DE FEVEREIRO DE 1995, 	. 
1744 DA INDEPENDÊNCIA -E 300 DA REPÚBLICA. 	 . 

~ 

Decreto n° 1995 
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Decreto n° 	15.717 de 23 de fevereiro de 	1995 

. APROVA O REGIMENTO IÌITERNO DA PRO 

CURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE. 

SÃO LUIS - PGM. 

A PREFEITA DE Sé)p LUIS, no uso de suas 

atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei no 3.388,de 

15.02.95,. 	 - 

D E C R E -TA: 

Art. 10 - Fica aprovado o 	Regimento 

Internp'da Procuradoria Geral dó Município de São Luís - PGM, que. 

com este se publica. 

Art. 20 - Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação. 

Art. 30 - Revogam-se as disposições cm 

contrário.-  

2;6.2. Departamento de Protocolo 

2.6.3. Departamento de Administração 	• 

2.6.4.-Departamento.  de Orçamento e Finanças 

2.7. Diretor do Centro de Informações e Do 

cumentação. 

CAPITULO III 

DAS COMPETÊNCIÁS 

Seção I 

e Do Gabinete Ao Procurador 

Art. 30 - Ao Gabinete do Procurador compete: 

• a) prestar assisténcia ao Procurador em suas 

tarefas administrativas;' 	. • 	 , 

b) preparar e encaminhar o expediente da Pro - 

curadoria; 

c) coordenar o fluxo de informações e-as rela 

ções administrativas da Procuradoria com os Poderes Municipaj,s; 

d) minutar atos e correspondências do Procura 

dor; 

c) expedir instruções para organização e exe 

cução dos serviços do Gabinete; 

f) exercer outros encargos que lhe venham 	a 

ser atribuídos pelo Procurador Geral. 	 . 

Seção II 

Da Assessoria 

Art. 40 - A Assessoria é a unidade de assesso 
ramento direto do Procurador Geral e`do Procurador Geral Adjunto . nas 
suas atividades administrativas.  

Parágrafo Onico - A Assessoria serã composta 
por Advogados. 

REGIMENTO INTERNO 

- DA 

PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SÃO LUIS 

CAPITULO I 

DA FINALIDADE'DO ÓRGÃO 

Art. 10 - A Procuradoria Geral do Município de 

São Luís - PGM, criada pela Lei Municipal no 1.802, de 19 de novem 

bi(' de 1968, considerada como Órgão Central da 'Administração Direta, 

pela Lei Delegada no 30 de 10 de maio de 1976, e reestruturada pela 

• Lei Municipal no 3.381, de 19 de fevereiro de 1995, tem por finalida 

de: 

a) prestar assisténcia jurídica compreendendo' 

a_de defesa e representação judicial e extrajudicial-  do Município, 

assessoraménto e consultoria aos órgãos da Administração Direta 'e In 

direta;  

b) uniformizar a jurisprudência administrativa 

municipal, mediante a Coordenação e supervisão dos trabalhos afetos 

aos órgãos do Serviço Jurídico do Município.  

CAPITULO II 

DA'ESTRUTURA 

Art. 20 - A Procuradoria Geral do Município de 

São Luís, tem a seguinte estrutura: 

I - órgão da Administração Centralizada 

1. Gabinete do Procurador Geral 

1.1. Assessoria Técnica 

2. Procurador Geral Adjunto 	 - 

- 	 2.1. Procuradoria Administrativa 

2.2. Procuradoria Fiscal 

2.2.1. Subprocuradoria Fiscal 

2.2.2.1. Diretor do Departamento da Inscrição da 

_Dívida Ativa • 

2.3. Procuradoria Judicial 

2.3.1. Subprocuradoria Judicial 

2.4. Procuradoria Patrimonial e do Meio Am 

biente 

2.5. Procuradoria Trabalhista 

2.6. Coordenadoria Administrativa e Financei 

ra 

2.6.1. Departamento de Informática 

Art. 50 - À Assessoria compete: 	 . 

a) prestar assessoramento técnico e jurídico 
ao'Procurador Geral e- ao Procurador Geral Adjunto; 

b) promover estudos e pesquisas para aperfei 

çoamento e dinamização das atividades da Procuradoria; , 

c) opinar sobre Contratos, Convênios e Acordos,  
de que a Procuradoria faça parte; 	• 

d) opinar sobre Projetos de Lei, Decretos e Re 
gulamentos.  

Seção III 	- 

Do Procurador Geral Adjunto 

Art.' 60 - A Procuradoria Geral Adjunta é uma 
unidade a nível de Administração Superior, e compete-lhe coordenar e 
supervisionar as atividades dos serviços do Centro de Informação e 
Documentação, Procuradoria Administrativa, Procuradoria Fiscal, Sub 
procuradoria Fiscal, Procuradoria Judicial, Subprocuradoria Pátrimo 
nial e Meio Ambiente, Procuradoria Trabalhista è Coordenação Adminis 
trativo-Financeira. 

Art. 70 - Ao Centro de Informação e Documenta 
ção compete: 

a) selecionar, registrar, catalogar, classifi 
car, indexar, disseminar e armazemar todas as informações constantes 
em seu acervo; 

- 	 b) recuperar, em tempo hábil, todas as informa 
ções solicitadas por seus usuários; 

_c) funcionar como balcão-de informações no que 
se refere ao funcionamento administrativo da Procuradoria paral. 

• 

Art. 80 - Da Procuradoria Administrativa: 

. I - da competência da Procuradoria Adminis 
trativa: " 

a) emitir pareceres em processos adminis 

trativos que forem encaminhados ã Procuradoria Geral pelo Sistema Mu 

nicipal e demais Secretaria; 

b) Dirigir, coordenar e controlar as ativa 

dades relaciodadas com o andamento de processos administrativos enca' 

'minhados ã Procuradoria Administrativa'para parecer; '  

c) propor normas e diretrizes visando 	o 

aprimoramento dos trabalhos afetos à Procuradoria Administrativa e ' 

supervisionar a sua execução; 

d) proceder à distrubuição de feitos enca 

minhados à Procuradoria Administrativa, aos Advogados, para parecer; 

e) zelar pelo cumprimento de normas e dire 

trizes baixadas pelo Procurador Geral; 

f) apresentar relatório mensal de suas ati 

• 
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'vidades e Outros pertinentes à sua ãrea de atuação; - 

g) fichar por assunto pareceres de interes 

se da Procuradoria Administrativa. 

Art. 90 - Da Procuradoria Fiscal 

I - A Procuradoria Fiscal compete: 

a) superintender e promover a cobrança exe 

'cutiva da Dívida Ativa em todos os feitos em que haja interesse fim 

cal do'Municipio;  

b) prestar serviço de consultoria de natu 

reza estritamente tributária através de emissão de pareceres adminis 

trativos, que envolvam interesse do Município, bem como 	represen 

.tá-lo junto a órgãos Colegiados em que a Municipalidade ti,er repre 

sentação legal;  

• c) acompanhar processos administrativos ou 

judiciais de interesse da Fazenda Pública Municipal, 

d) emitir pareceres em processos administrati 

'VOS; 

e) zelar pelo cumprimento das diretrizes bai 

xadas pelo Procurador Geral,; 

f) apresentar relatório mensal de suas ativi 

dades e outros pertinentes à sua área de atuação; 

g) organizar arquivo específico quando autor 

ou réu for o Município; 	 - 
' h) fichar por assunto as decisões dos Tribu-

nais de interesse da Procuradoria Fiscal. 

Art. 10 - A'Subprocuradoria Fiscal compete: 

a) inteirar-se das atividades relacionadas à 

Procuradoria Fiscal; 
b) executar atividades inerentes à Procurado 

ria Fiscal;  

c) substituir o Procurador Fiscal em sua- fal 

tas e impedimentos legais. 

Art.'li - Ao Departamento da Dívida Ativa com 

peteè 

a) promover a inscrição da Dívida Ativa e man 

ter os assentamentos individualizados dos devedores do Município; 

b) informar os processos relacionados com 	a 

Divida Ativa e promovera expedição de Certidões relativas à situa - 

ção fiscal do contribuinte; 
c) fornecer dados concretos para a Coordenação 

Administrativo Financeira, do montante dá Dívida Ativa inscrita, pa 

ra se ter o valor previsto a receber; 	- 

d) efetuar a cobrança.e acordo amigável 	-da 

Divida Ativa conforme a legislação em vigor; 

e) encaminhar as Certidões de Inscrição de Ins 

crição da Dívida Ativa à Procuradoria Fiscal para efetuar a cobrança. 
• 

 Art. 12 - É da competéncia da Procuradoria Ju 

dicial: 

a) representar o Município em Juízo nas causas 

em que este for réu, autor, assistente ou oponente; 	 • 

b) prestar informações nos Mandados de Seguram 

ça impetrados contra ato dè Autoridade Municipal; 

c) dirigir, coordenar e controlar as atividades 
• 

relacionadas com o andamento de processos no Fórum, relativos à re 

presentação e defesa do Município, ressalvadas as competéncias das 

Procuradorias Fiscal e Trabalhista; 

d) propor normas e diretrizes visando o aprimo 

ramento dos trabalhos afetos à Procuradoria Judicial e supervisionar 

sua execução; 
e) zelar pelo cumprimento de normas e diretri 

zes baixadas pelo Procurador Geral; 	 " 

. f) apresentar relatório mensal das atividades' 

desenvolvidas pela Procuradoria Judicial; 
g) proceder à distribuição de feitos judiciais 

e cíveis a Advogados lotados no setor; 

h) organizar arquivo específico,.quando o Muni 

.cípio for autor ou réu, contendo cópias dos processos em tramitação' 

no Fórum; 

s 
	 i) fichar,-por assunto, as decisões dos tribu 

nais de interesse do setor. 

Art. 13 - A Subprocuradoria Judicial compete: 

a) inteirar-se das atividades relacionadas à 

Procuradoria Judicial; 

b) executar atividades inerentes ao setor; 

c) substituir o Procurador Judicial em. suas fal 

tas e impedimentos legais. . 	 - 

Art. 14 - A Procuradoria Patrimonial e 	Meio 

Ambiente compete: 
a) emitir pareceres em processos administrati- 

vos, ho que diz.respeito ao Património do Município; 

b) subsidiar, no que for necessário, as ações 

que .versarem sobre.o Património Municipal; • 

' 	c) organizar e acompanhar os processos de dela 

propriação e de usucapião em que o Município for' citado; 
he d) funcionar, extrajudicialmente, em celsos de 

locação, arrendameitto, enfiteuse e/ou compra de bens móveis, imóveis 

e semoventes do Município; 

e) assistir juridicamente, no âmbito adminis - 

trativo, aos atos, fatos ou negócios cujo preparo envolvem bens pa 

trimoniais do Município; ' 

f) incluem-se, entre os bens patrimoniais do 

Município, todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que, a 

qualquer título, pertençam ao Município, assim como as rendas prove 

nientes das atividades de sua competéncia"e prestação de seus servi- 

ços; 
g) elaborar minuta de contrato e requerer aos 

Cartórios de Registro de Imóveis a inscrição de título relativo 'á 

imóveis pertencentes ao Património Municipal; 
'h) assegurar a política de desenvolvimento ur 

banos, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgãnica do Munici 

pio de São Luís e do Plano Diretor da Capital, no que diz respeito 

à proteção do meio ambiente, visando prioritariamente à qualidade de 

vida, recuperando, preservando e conservando as paisagens e os recur 
r 

sos naturais, assim como os equipamentos ambientais do Município; 
i) emitir parecer sobre processos administrati -

vos que versem sobre meio ambiente, tais como: 

1. áreas 'non aedificandi'; 

'2. concessaõ de direito real de uso; 	 . 

3. construção de postos de gasolina; 

4. áreas institucionais; 

5. áreas verdes; 	 - 	- 

6. concessão de Alvarã; 

7. análise de Planos Úrbanísticos; 

8. aprovação de projetos; 

9. processos que tratem da criação de animais 

no perímetro urbano; 

10. os itens 6, 7 e 8 serão' analisados no aspec . 

to jurídico; 	- 

11. apresentar relatório mensal sobre as ativi 

dades.do setor. 

Art. 15 - Compete à Procuradoria Trabalhista: 

a) representar o Município em Juízo, nas cau 

sas em que este for réu, autor, assistente ou oponente; 

b) dirigir, coordenar e controlar as ativida 

des.relacionadas com o andamento de processos na Justiça do 	Traba 

lho, relativos à representação e defesa do Município; 	 • 

c) propor normas e diretrizes visando'o aprimo 

ramento dos trabalhos afetos à-Procuradoria Prabalhista e supervisio 

nar a sua execução; 

d) zelar pelo cumprimento de normas e diretri 

zes baixadas pelo Procurador Geral; 

e) apresentar relatório mensal de suas ativi 

dades e outros pertinentes à sua área de atuação; 

f) organizar arquivo específico, quando o Muni 

cípio for réu ou autor, contendo cópia do processo judicial em tremi 

•cação nas instâncias da Justiça do Trabalho; 

g) fichar por assunto as decisões dos 	Tribu 

nais de interesse do setor. 

Art. 16 - A Coordenação Administrativa e Finan 

ceira é responsável pela coordenação e supervisão das atividades ad 

ministrativo -financeiras, assim como controle e planejamento 	nas 

áreas de Pessoal, Material e Patrimõnio e Serviços Gerais. 

Art. 17 - Ao Departamento de Protocolo compete: 

'a) registrar a entrada de processos; 

b) examinar se a documentação apresentada é su 

ficiente pára a tramitação do processo; 

c) promover o primeiro despacho e distribuir 

para o setor competente; 

d) manter o registro de movimento de 	proces 
sos, informando às partes interessadas assua tramitação;'.  

.e) apresentar relatório mensal sobre a entrada 



ral; 

lhe forem atribuídas. 
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saída de processos.à Coordenação Administrativo-Financeira., 

Art..18 - Compete ao Departamento de Adminis 

tração: 

a) manter registro e controle dos cargos e fun 

ções pertinentes ao Quadro de Pessoal da Procuradoria Geral, com suas 

respectivas lotações; 	-  

b) organizar e manter atualizado o fichário do 

servidor; 

c) encaminhar, através da Coordenação Adminis 

trativo-Financeira, dados dos servidores, com as devidas. alterações, 

à Coordenação de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração, 

em tempo hábil; 

d) controlar a fregCéncia do pessoal através 

de Livro de Ponto; 

e) rrganizar,.no mês de'dezembro, a escala de 

férias e encaminhá-_la à Secretaria Municipal de Administração; 

f) cadastrar servidores para o Vale-Transporte; 

g) elaborar calendários de distribuição de ma 

terial; 

h) controlar o estoque de material permanente 

e de expediente; 

i) promover o'tombamento e registro dos bens 

patrimoniais sob uso e guarda da Procuradoria4Geral; 

j) proceder ao inventário dos bens móveis 	e 

imóveis da Procuradoria, periodicamente; 

1) identificar; para fins de alienação ou bai 

xa, os bens patrimoniais inservíveis para a Procuradoria Geral; 

m) promover a guarda do prédio da Pr¢uradoriá; 

n) abrir e fechar o prédio nos horários regula 

res e hastear os pavilhões nacional, estadual e municipal, quando áu 

torizado; 

o) executar a limpeza e conservação do prédio 

da Procuradoria Geral; 

p) manter os serviços de copa e cozinha do ór 

gão; 

q) manter o controle de entrada e salda 	dos. 

veículos que servem a Procuradoria. 

•. _Art. 19 - Compete ao Departamento de Orçamento 

e Finanças: 

a) cumprir, normas e procedimentos financeiros' 

estabelecidos pela SEMDEC; • . , 

b) examinar a documentação recebida para a anis. 

são de empenho; 

c) informar a existência de dotações em proces 

sos licitatórios; 

d) proceder à emissão de notas de alteração em 

notas de empenho, quando for necessário; 

e), informar saldos'disponíveis. 

Art. 20 - Compete ao Departamento de Informáti 

ca: 

a) controlar e supervisionar os sistemas exis 

tentes na Procuradoria Geral; 

- 	b) controlar o material de uso comum do setor; 

c) controlar a manutenção dos equipamentos. 

• CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 

Seção I 	• 

Do Procurador 

g) autorizar o pagamento de diárias, passagens 

e gratificações por serviços.extraordinários; 

h) delegar atribuiçõs, por"ato expresso, 	aos. 

seus subordinados, dentro das limitações da Constituição Federal e 

da Léi Orgânica do Município de São Luís; 

i) despachar com Prefeito; 

j) autorizar a participação de servidores dà 

Procuradoria em Seminários, Congressos, Cursos, Reuniões e similares; 

• . K) decidir em todos os processou de interesse'''   

da Procuradoria Geral, inclusive os-referentes a direitos, deveres e 

vantagens dos Procuradores, Advogados e demais servidores do órgão. ' 

na forma da Lei;  
1) receber as citações iniciais ou comunicações 

referentes a quaisquer ações ou processos ajuizados contra o Municí-

pio, ou nos que a Procuradoria Geral deve intervir; 

m) determinar a propositura de ações que enten 

dei necessárias ã..defesa e ao resguardo dos interesses.do Município; 

- 	
n) propor ou desistir de ações judiciais;' 

o) encaminhar ao Prefeito, para delibelação 

os expedientes de cumprimento ou de extensão judicial; 

p) homologar pareceres emitidos pelos Procura 

dores e Advogados lotados no órgão; 	 - 

-p) indicar ao Prefeito, guando necessário, os 

substitutos eventuais dos Cargos em Comissão; 

r) provera lotação de servidores nos setores 

integrantes da Procuradoria Geral; 

s) expedir atos de lotação de Procuradores' e 

Advogados; 

t) indicar Procuradores para integrarem órgãos 

colegiados que devem contar com representantes da'ProcuradoriaGenal; 

u) emitis parecer•sobre conculta,de natureza 

jurídica que lhe for feita pelo Prefeito e Secretarias que compõem a 

' Administração Direta 

Seção II 

Do Procurador Geral. Adjunto 

Art. 22 - Compete ao Procurador Geral Adjunto: 

-a) substituir automaticamente o Procurador Ge 

ral em seus impedimentos legais; 

- b) coadjuvar o Procurador Geral no exercício 

das atribuições previstas no artigo anterior; 

• c) coordenar os trabalhos'dr Coordenação Admi•• 
nistrativo-Financeira e do Departamento de Informação e 	Documenta 

cão; 

d) submeter à apreciação do Procurador Geral 

pareceres que"emitir em processos que lhe forem atribuídos; 

e) despachar diretamente com o Procurador Ge 

ral. 

Seção III 

' 	Da Chefia de Gabinete 

Art. 23 - Compete à Chefia de Gabinete: 

a) assistir o Procurador' Geral em 	reuniões, 
conferências, palestras e entrevistas; 

b) articular com entidades públicas e 	priva - 

das, tendo em vista os interesses da Procuradoria Geral; 

c). agendar compromissos do Procurador, Geral; 

d) emitir e responder correspondências afetas 
ao Procurador Geral; 

Art. 21 - O Procurador Geral do Município de 

São Luis tem como atribuições: 

a) assessorar o Prefeito em assuntos de compe 

ténia da Procuradoria; 

b) comparecer perante a Câmara Municipal para 

prestar esclarecimentos relativos à Procuradoria, quando convocado ' 

ou expontaneamente; 

e) despachar diretamente com o Procurador Ge 

f) executar outras tarefas e atividades 	que 

Seção IV 

Do Assessor Chefe 

c) aprovar a programação da proposta , orçamen 

ténia a ser executada pela Procuradoria e as alterações e ajustamen-

tos que se fizerem necessárias; 

d) fazer indicação ao Prefeito para o provimen 

'to ou exoneração de Cargos Comissionados; 

e) propor ao Prefeito a criação e extinção de 

cargos, quando necessários; 	 . 

fl determinar a realização de sindicãncia e a 

instalação de inquéritos administrativos, ou adotar medidas legais 

à identificação de responsáveis por irregularidades constatadas no 

âmbito da Procuradoria Geral; 

Art. 24 - Ao Assessor Chefe compete: 

a) coordenar os trabalhos da Assessoria Técni 
ca;'  

b) emitir pareceres em consultas oriundas do 
Executivo e das Secretarias Municipais; 

c) assessorar o Procurador Geral. 

Seção V 

Das Procuradorias 

Art. 25 - Compete às Procuradorias, sem prejuí 
zo de outras atribuições: 
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a) representar, privativamente, o Município em 

Juízo, exercendo. as funções nos termos da legislação em vigor; 

b) exercer as funções de consultoria jurídica 
superior no âmbito da Administração Direta; 

c) promover a imediata propositura das medidas 

judiciais que tenham sido determinadas pelo Procurador Geral; 

d) diligenciar para que sejam prestadas infor 
mações necessárias à defesa do Município; 

e) emitir pareceres em processos que lhe forem 
distribuídos. 

Seção VI 

Da Coordenação Administrativo-Financeira • 

Art. 26 - O Coordenador Administrativo-Finan - 
ceiro tem como atribuição: 

a) exercer a direção.-geral e a coordenação das 

atividades de informática, protocolo, administrativo,-de orçamento 
e finanças. 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRSBUIÇOEs COMUNS 

Art. 27 - Ao Chefe de Gabinete, ao Assessor ' 

Chefe, Procuradorias, Coordenação de Administração. Diretores de De 

partamentos, cabe desempenhar atribuições: 	. 
a) dirigir, supervisionar e controlar os traba 

lhos a cargo dos órgãos sob sua direção e/ou chefia; 

b) apresentar ã chefia imediata plano anual de 

atividades ou programas específicos do órgão sob sua direção e•/ou die 
fia; 

c) fornecer dados para elaboração-da proposta 
orçamentária: 

d) requisitar, distribuir e movimentar pessoal 
necessário às atividades das Unidades sob seu'comando; 

e) identificar as necessidades de treinamento 

ou adaptação do seu pessoal propondo o atendimento ao órgão compete!! 
te; ' 	 - 	 - 

f) propor a concessão de. gratificações- por ser 
viços extraordinários er condiç ões especiais de Po 	C 	p 	trabalho para o 
pessoal sob o seu comando; - 	 - 

g) pronunciar-se quanto à autorização do gezo 
de licenças previstas em Lei, que não sejam de'deferimento obrigató 
rio; 

h) propor ao superior competente a aplicação, 

em seu pessoal, das penalidades previstas em Lei;  

i) emitir parecer em expedientes, processos e 

relatórios; de interesse da Procuradoria Geral,'submetidos à 	sua 
apreciação;  

j) assinar o expediente e demais atos relati 

vos às atividades (1OS órgãos sob sua direção e/ou chefia; 

k) assistir o chefe imediato no âmbito de sua 
competência; 

• 1) prever, requisitar e conservar materiais ne 
cessários às atividades do órgão sob sua responsabilidade; 

m) apresentar ao chefe imediato relatório das 
atividades de sua área. 

TITULO V 

DAS ATRIBUIÇOES DOS DEMAIS 

CARGOS EM COMISSÃO 

Art. 28 - São atribuições dos Assessores; 
a) assessorar o chefe imediato em assuntos de 

natureza jurídica e técnica; 	. 

b) coletar, cadastrar e fornecer, ao Assessor 
Chefe, dados para o desempenho de suas atribuições; 

c) elaborar pareceres técnicos e jurídicos so 
bre matéria submetida ã apreciação da Assessoria; 

d) assistir o Assessor Chefe em assuntos aduri 
nistrativos; 

e) executar outras atividades que lhe 	forem 
- atribuí ias pelo Assessor Chefe. 	 - 

Seção I 

Das Secretárias 

Art. 29 - São atribuições das Secretárias: 

a) manter atualizado o-cadastro de autoridades 

e instituições de,interesse do órgão e cumprir os seus encargos; 

b) preparar a agenda de audiências públicas e 

particulares do Procurador Geral;. 	 . 

c) redigir minuta de ofícios, memorandos, tele 

gramas e cartas; 

d) anotar e lembrar os compromissos do 'chefe 

imediato; 	4 

. e) arquivar cópias de expedientes e outros do 

cumentos; 

f) controlar, no âmbito de suas 	respectivas 

unidades, a tramitação de-processos e outros expedientes; 

g) preparar a requisição interna de material e 

solicitação de serviços e providenciar o seu encaminhamento; 

h) receber e efetuar ligações telefónicas; 

i) executar outras atividades correlatas que 

lhe forem conferidas pelo chefe imediato. 

TÍTULO VI 

DAS SUpSTSTUIÇQES ' 

Art. 30 - A substituição dos titulares de car 

em comissão'far-se-á'atendendo às seguintes normas: . 

a) Procurador Geral, pelo Procurador Geral Ad 
• 

junto; 

b) Procurador Fiscal, pelo Subprocurador F9sra3; 

c) Procurador Judicial, pelo Subprocurador Ju 

dicial; 

d) Assessor Chefe, por um Assessor; 

e) Procuradoria Administrativa, Procuradoria 

Patrimonial e Meio Ambiente e Procuradoria Trabalhista, por um Advo 
• 

gado lotado na' Procuradoria Geral; 	 - 

f) Chefia de Gabinete, Coordenação Administra 

tivo-Financeira e demais Departamentos serão designados pelo Procure 

dor Feral. 	• . 

' Art. 31 - Este Regimento Interno entra em vi 

gor na data de sua publicação. t 	 . 

Portaria n1 522 de 15 do 	fevereiro 

' 	A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_ 

ÇAO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que consta 

no Decreto no 15.575 de 29.12,94, e OFICIO NO 073/95- GAB/SEMUS, 

R E S O L V E: 

DESIGNAR LELDIMAR GOMES RIBEIRO' pa 

ra responder pelo Cargo em Comissão, Símbolo DAI, de - Diretor do Fun 
do Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde,- no período de • 
01 a 28.02.95, durante o impedimento do titular. 	 . 

Dê-se ciência 

Publique-se ,e c .ra-se. 

'ELIS 	ISBOA PINTO 

retária 

Portaria n= 523 de. 15 de 	fevereiro , de 1995 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e,"de acordo com o que consta ho 

Decreto no 15.575 de 29.12.94, e OFICIO NO 073/95-GAB/SEMUS, 

RESOLVE: 

• 
-DESIGNAR TEREZA CRISTINA VIEIRA FRANCO; 

para responder pelo Cargo em Comissão, Símbolo CC-2, de Diretor da. 

• 

gos 

da 1995 



São Luís, 02 . de Março de 1995 07 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

pra- e. 

e 
Dê-.e Ciência 

Publique-se 

de 199 5 Portaria n, 528 	deis de fevereiro 

ELISAB TH LISBOA PINTO 

ária 

de 15 de fevereiro 	de 199 5 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 

er,e 	Cargo  Servente' 	 - 

	  Matricula  18881-7 	- 	Naval 

Clame_ . Referência 	  lotado(a) no(a)  Sec. Munic. de Prod. e Abas  

tecimento 	90 	( noventa 	) dias 

d. licença pare  tratamento de saúde 	-  

no período de  13.02.95  a  13.05.95 	conforme CID  300.4/0+686.8/3 

	  constante na' Guia Médica' u.°  265/95  

pra•. 

Dê•.. Ciência 

• Pabliqoa.e 

ISBOA PINTO 

tilo 

ELI 

a 

Portaria n: 527 	de 15 de fevereiro 	de 199 5 

Portaria nt 524 

RESOLV E: 

• e 

Conceder e(o) .ervidor(a) Maria Sousa Carvalho  

	  Cargo  Vigilante  

	  Mstricol.  10480-2 	Nível I 

	 lotadfa)' nofa)Sec. Municipal de Fdssraçf~ e  

45.  (quarenta e cincbdia. 

• 

ELI:ETH ISBOA PINTO 
Se etário 

Cl...e  B  Referencia 

rui tuna  

de licença par.  tratamento de saúde  

'ao período de10_02.95 	a  26.03 - 95  conforme CID  7(166 n/1 

	  , constante na Guia ' edtca • 	263/95  

de 199 5 

EL .ABETH LISBOA PINTO 

etário , 

Portaria n, 526 'deis  de fevereiro 

Conceder e(o) servidor(.)  Dulce de Deus Moreira de  

Sousa; 	Cargo-  Assistente doa Admi ni straÇap  

	  Matrícula  18154-5 	, Nível 	I7:I  

Clame A . Referência 

bana  

lotado(a)' no(a) Sec. Muni?_ Tnfra . Fstrut rir- 

15 	( quinze 	-J dia 

d. lic.op par.  Tratamento de saúde  

ao período de 13.02.95  a' 27:02.95' 	conforme CID 594 0 /1 

, constante na Guia Médica 

Dê-.. Ciência 

Publique-a 

266/95 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

no uso de sues atribuições legai., 

R E S. O L V E: 

Couced.r a(o) ur.idor(a)  Raimunda Hotência dos San 

RESO LVE: 

Conceder alo) servidors) `José -  Placido  

	 .Cargo  Aux.' de  Trab. Braca ie  

Matricula 17698-2 	Nível  ' I  

Çlaue  A 	. Referência 	  lotado(a) oo(a)  Ser Municipal elo Infra Rs  

trut. Urbana' 

de licença pare  tratamento de saúde 	- 

'no período de  10.02, 95 	a.  11.03.95 	mofo- eme C i  ' 486 9/0  

constante' no' Guia Médac n. 	262/95 

Dê-.. Ciência 

Publique-.,`r imigra 

ELI •:ET E ISBOA PINTO 

S cretério * 

Portaria n- 529 de 15 de fevereiro de 199 s 

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

no uso de suas atribuições legais, 	. 	• 

R E S OLV E: 

Conceder alo) servidor a) Luiza Nascimento ' Rodrigues 
	  Cargo  Atendente  

. Matrícula  532-2  Nível  I  

de 1995 Portaria n: 525 

o. 

de 15 de, fevereïro 

Conceder a(o) servidor).)  Maria- de Jesus Freitas Viei 

ra 	, Cargo  Escriturário 	- 

	  Matrícula  12002-2 	-  Nível  II  

Classe 9 	.-Referêocia 	  lotédla(a) no(a)  Sec_ Municipal de Falar P htl 

tara 	 - 	120 	( cento e vinte )dia.. 

de licença para repouso a gestante 	- 

ao período de  07-02.95  'e  06-06_95 •  maforme CID  xxxx  

• , constante na Guia Méd:c 	267/95 

ELI ETH I$OA PINTO 
SS 

 
«ano 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

ao uso de sou atribuiçõse legais, 

Dê-.e Ciência 

- Publique se 

30 	( trinta 	) dia 

Divisão de Controle de Vetores da Secretaria municipal de Sai.de, no 

período de 02 a 31 de'janeiro de 1995, durante o impedimento do ti- 

túiar. 	 - 

Dê-se ciência 

Publique-se e cum. a-se. 



Clave 'C 	Referência 	, lotado(a) ao(a,Hospital Municipal njal.a Mar 

IPA • 90 	(. noventa 	) dias 

de licença para  tratamento de saúde_exa -prorrogaç~n 

mo período de 07 02 95  a' 07.05 95 	conformt CID  2066.0/1+250 

 	constante nu Guia Médi.., 	260/95  

DE-.e Ciência 

Publique-.ç 

• ELIS 

Portaria n' 530 

ISBÔA PINTO 
cretári 

de 15 de 	feire rei ro 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 

ao uso de suas atribuições legais, 	 s 

. RESOLVE: 

Conceder alol servidora, Gladys Bezerra Dias 	 

	 Cargo Profe3QTa . -_ 	  

MatricuL, 9064-7 	" 	. Nirel  IV 	• 

Clame A 	. Referência 	 lotado(a) no(a+ See. Municipal de Educarão e 

	  60 	(.sessenta 	) dia. 

de licença paro  tratamento d° sanrie em_.prorrogação, 

DO período de  03.02.95  a  03. .4.95 	conforme CII) 401+715 

constante nu G,d., SIed,p 	259/95 

Dê-.e C"' c,a 

Pobligoe-.c 

ISBÕA PINTO 

cretário 

ELIS 

Portaria o' 531 	de 15 de fevèreiro 	de1995 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL QE ADMINISTRAÇÃO. 

R¡SOLVE. 

Conceder a(o) .erbidor(e) Francisca Maria de Sousa  

Cargo  Vigilante - 

	 Matricula  11127-8.. 	Nível 	  

Clame 	, Referência 	• 	lotado(a) se(a)  Sec. Municipal de Educação e 

Cultura 	 ,  90 	( noventa - 	) dias 

de licença para  . tratamento de saúde em prorrogação 

me peelodé de  12.Ó2.95  a  12.05.95 	conforme CID  401.0/0+715  

	

constante na Gaia Médica 	264/95  

DO-e. Ciêac'a 

	

- 	Publique-se 

ELIS 	SBÕA PINTO 
frio 

EXTRATO DO DESPACHO N4 003/95 

Modalídade•4e Licitação: Dispensa de Licitação. Processo nB 020-751/95-SEMFAZ. 

• Fundamento Legal: Art. 24, Inciso II, da Cel. Federal n4 8.666/93 e suas altera 

çães. Vetor 14 .865.79 (Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Nove ' 

Centavo,). Projeto Atividade: 03080121-002 - Desenvolvimento'de Ações de Incre 

menta de Roeé iV::- Elemento de Despesa: 4.1.2.0 -'Equipamento e Material Perma-. 

neste. Fonte: 00 Decisão e Julgamento: Homologação e Adjúdicação ã Firma J.Con 

çalves dos Santos Filho 6 Cia Ltda. Data 20-02-95. Assinatura: Maria Ociremi '-

da Silva Comes de Oliveira(Segetãria-SEMFAZ.  

EXTRATO DO DESPACHO N4 004/95 

Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação. Processo n9 020-756/95-SEMFAZ. 

Fundamento Legal: Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nU 8.666/93 e suas altera 

çães. Valor R$ 261,60 (Duzentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta Centavos).Pro 

jeto Atividade:. 03080322-006 - Manutenção e Expansão do Sistema de Cadastro. ' 

Elemento de Despesa: 3:1.2.0 - Material de'Consumo. Fonte:,00 Decisão e Julga-

mento: Homologação e Adjudicação .ã Firma MEP-Maranhão Equipamentos de Proteção 

Ltda. DATA 21 	- e. Assinatura: Maria'Ocirema da Silva Gomes de Oliveira/Se - 

cretãria-SEMFAZ. 

RESENHA DE CONTRATO - 	_ 	r 

CONTRATO N4 023/95-SEMFAZ de 20 de Fevereiro de 1995 - PROCESSO Ni 020-040/95 de 20 

de Janeiro de 1995 - TOMADA 1,E PREÇO N9 001/95 d2 17 dé Fevereiro'de 1995..Secreta-

ria Municipal da'Fazenda-SEMFAZ, CONTRATADA: J. CRUZ KIBRILHA OBJETO: Fornecimento' 

dos seguintes Prémios:05'TelêOisão de 29"; 15 Televisão de f4''; 05 Geladeira Duplex 

4401.; 15 Geladeira Comum 2701.; 05 Fogão 6 Bocas Auto Limpaste; 15.Fogão 4 Bocas Cd-

.111.1m; .05 Bicicleta aro 26 com 21 marchas e. 15 Bicicletas aro 26 comum para adulto.Va 

lor R$ 57.265,00 (Cinquenta e Sete Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reais). PRAZO:de 

20 de Fevereiro a 29'de-Novembro do corrente ano. 	 - 

São Luis-Ma., 22 de Fevereiro de- 1995 

`ÌARLA OCIREMA ÕA SILV.A GOMES DE OLIVEIRA 	RAIMUNDO NONATO ARAÚJO DA CQSTA 

• Secretária Municipal da Fazenda 	 Assessor de Planej. e Desenvolvimento 

RESENHA DE CONTRATO 

CONTRATO NO 024/95-SEMFAZ de 20 de Fevereiro de 1995 - PROCESSO N4 020-040/95 de. 20 

de Jànei.ro de 1995 - TOMADA DE PREÇO N9 001/95 de 17 de Fevereiro de 1995, Secreta-

ria Municipal da Fazenda-SEMFAZ, CONTRATADA: DUVEL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PE - 

ÇAS LIDA OBJETO: Fornecimento de Prémios : 05'Esdort Hotiby 1.0 Completo. VALOR R$ 

51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais). PRAZO: de 20 de Fevereiro a 29 de .Novembro dp' 

corrente ano. 	 - 

São Ld(s-Ma.,' 23 de Fevereiro de 1995, 

MARIA OCIREMA DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA 	RAIMUNDO NONATO ARAÚJO DA COSTA 

Secretária Municipal da Fazenda 	 Assessor de Planeje. e Desenvolvimento 

de 199 5 

Cultura 

no uso de asas stribuiçaes legais, 

Henrique - • 

PREFEITURA DE SÃO LUÍS • 
• Secretaria Municipal de Administração 

Coordenadoria delmprensa Oficial - Lei N2 3.270, de 01/09/93 
PUBLICAÇÕES: . 

TABELA DE PREÇOS 
Valorem coluna de 1 cm x 9 cm: 
Terceiros 	  R$ 7,04 
Executivo 	  R$ 7,04 
Legislativo 	  R$ 7;04 
ASSINATURA SEMESTRAL 
No Balcão 	  R$ 42,00 
Via Postal 	 •  R$ 56,00 
Exemplar do dia 	  R$ 0,50 
Por exerc. decorrido 	 '  R$ 0,t .2 

Endereço: 
Av: Ribamar Pinheiro, 173 - Madre Deus --Fone: 221-5545 
CEP.: 65015410 — São Luís-MA 

Conceição Ahdrade 
Prefeita de São Luís 

Elisabeth Lisbôa Pinto 
Secretária de Administração 


