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LEI MUNICIPAL NO 1.600 DE 06 DE JUNHO DE 2017

-

"DISPOE SOBRE A REDENOMINAAO E
ATRIBUIOES DE CARGOS DE
EM
COMISSAO,
PRO VIMENTO
ExTINcAO E cRIAcAO DE CARGO E
ATRIBuIç0ES EM PROVIMENTO,
DISPOE SOBRE ALTERAc0ES NA LEI
NO 1.215, DE29DE]ANEIRODE2009,
NA LEI MUNICIPAL NO 1.568 DE 30 DE
NOVEMBRO DE 2015, REVOGAcAO DA
LEI MUNICIPAL NO 1.584 DE 31 DE
JANEIRO DE 2017 E ALTERAcAO NA
ESTRUTURA ADMINISTRA TI VA DAS
ruNcoEs GRATIFICADAS E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS CORRELATAS"

PAULO CESAR LOPES DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de São José
da Bela Vista, no uso de suas atribuiçôes que lhe são conferidas por lei e,
FAZ SABER que a Câmara Municipal de São José da Bela Vista, Estado de
São Paulo APROVOU e ele SACIONA a seguinte Lei:

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista é
órgão corn autonomia financeira e jurIdica própria, asseguradas pela
Constituição da Repüblica Federativa do Brasil, pela Constituicão do Estado
de São Paulo e Lei Orgânica do Municipio, corn a finalidade de dirigir,
controlar e executar as atividades de seu interesse, visando atender o bern
estar geral da populacão;

CONSIDERANDO a responsabilidade da Adrninistracão Municipal em
planejar, coordenar, executar, instituir e implementar as funcöes
administrativas municipal, para o desenvolvirnento harmônico da
comunidade e o rnelhor aproveitarnento dos recursos disponiveis;

CONSIDERANDO a disposição constitucional expressa no inciso II, do art.
37;
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CONSIDERANDO a necessidade de reorganizar e definir a atual estrutura
organizacional da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista;

APRESENTA para apreciação da Câmara Municipal de São José da Bela
Vista, Estado de São Paulo, o presente projeto de Lei:
Fica alterado o quadro dos cargos de provimento em
comissão passando a vigorar as seguintes alteracôes neste ato.
10.

ARTIGO. 20. Ficam criados, redenominados e/ou extintos os cargos
constantes da relação abaixo, passando a vigorar conforme abaixo.
CARGO

LEI CRIACAO

Assessor 1

1.215

ÜÃçÂÔ

de Extinto

JAGA
01

2 9/01/2009

Assessor 2

1.215
de
29/01/2009
Assessor 3
1.215
de
29/01/2009
Chefe div. Lab/analise
1.215
de
29/01/2009
Chefe de setor esp/Iazer
1.215
de
29/01/2009
Assessor de atividade de esp. 1.215
de
29/01/2009
setor
Chefe
de
técnico 1.215
de
esportivo
29/01/2009
Chefe do Banco do Povo

Extinto

03

Extinto

01

Extinto

01

Extinto

01

Extinto

01

Extinto

01

Criado
REFERENCIA 10

01

1.215
de Alterado
29/01/2009
REFERENCIA10
Assessor de planejamento de 1.215
de Alterado
REFERENCIA
obraseserviços
29/01/2009
1.215
Secretaria da educacão
de Extinto
29/01/2009
de Extinto
1.215
Secretaria da cultura
29/01/2009
da
educação
e
Secretaria
~_
C r -i a do
cuitura

01

Medica

Chefedivisão de água e esgoto

04

__

01
01
01
2
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Secretária de Transportesj
Obras e Seryjcps Urbanos
recursos
de
Secretária
humanos

FCriado Criado

01
01

--

ARTIGO 30. Dispbe sobre a extincäo de empregos ptiblicos do quadro da
educação de provirnento em comissão e readequaçäo de rernuneração.
ARTIGO 40• Ficam extintos (02) dois Gestor Auxiliar de Educação Infantil
C/P, cargos constantes nas Leis Municipais LET NO 1.584 DE 31 DE JANEIRO
DE 2017
ARTIGO 50 Cria-se o cargo de (01) urn Gestor Auxiliar de Educaçäo
fundamental I e (01) urn Gestor Auxiliar de Educaçäo Infantil creche /PRE.
ARTIGO 60. A soma das remuneraçôes dos cargos referidos no artigo
anterior será redistribulda aos cargos do quadro da educaco restantes, de
provimento em comissâo, sem haver aumento na foiha de pagamento do
MunicIpio, sendo suas remuneraçbes readequadas da seguinte forma:
a)Coordenador de Planejamento Pedagógico
b)Chefe de Administração Escolar
c)Coordenacão. da Educação
d)Gestor Educacional Infantil Creche/Pre
e)Gestor Educacional Infantil Creche/Pre
f)Gestor Educacional Infantil Creche/Pre
g)Gestor Educacional Infantil Creche/Pre
h)Professor Coordenador de Educacäo Infantil
i)Professor Coordenador de Educaçäo Infantil
j)Professor Coordenador de Educaco Infantil
l)Gestor de Ensino Fundamental I,
m)Professor Coordenador de Ensino Fundamental I
n)Gestor Auxiliar de Educacão fundamental I
o)Assessor Mediacão e Orientaço Educacional

R$ 2.700,00
R$ 2.107,87
R$ 2.000,00
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 2.300,00
R$ 2.300,00
R$ 2.300,00
R$ 2.950,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 1.270,00

ARTIGO 70.- Ficam alteradas as remuneracöes nos termos do artigo
anterior nas Leis Municipais no 1.212/2009, n°. 1.342/2011 e no.
1.568/2015, mantendo os demais termos constantes da referida legislacão.
DAS FUNçOES GRATIFICADAS
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ARTIGO 80. Fica revogado no seu inteiro teor o Anexo VIII da LEI
MUNICIPAL NO 1.568 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015, passando a vigorar
conforme estabelecido neste ato.
ARTIGO 9 O o servidor püblico municipal efetivo do municIpio que vier a
ser nomeado membro da Comissão Permanente de Licitacáo da referida
autarquia fará jus a uma funço gratificada de referencia 09.
Paragrafo 10 - Fica instituldo novo reenquadramento do quadro geral das
funçóes gratificadas, conforme tabela descritiva abaixo:

NOME FG
Chefia de comissão
de licitação
Chefia e controle do
cadastro municipal
Chefia de Serviços
Piblicos
Chefia de Serviços
de Estradas
Chefia de Servicos 1
Administrativos
Chefia
de
Con t ro a doria
Interna
Chefia
de
Procuradoria
Chefia de Divisào de
Serviço Social
Chefia de Atividades
Especlais I
Chefia de Atividades
Especlais II
Chefia de Servicos
da Cozinha Piloto
Chefia do Setor de
Raio X
Chefia do Setor de
Promoção Social
Chefia de Serviços
Contäbeis
Motorista
do
Gabinete

REFERENdA NUMEROFG
09
03

VALOR
R$ 620,00

09

01

R$ 620,00

09

01

R$ 620,00

08

01

R$ 600,00

08

01

R$ 600,00

08

01.

R$ 600,00

7/

08

01

R$ 600,00

/

07

02

R$ 500,00

07

02

R$ 500,00

06

04

R$ 400,00

05

01

R$ 360,00

05

02

R$ 360,00

04

01

R$ 300,00

04

02

R$ 300,00.

03

01

R$ 260,00

/
/
/
/
/

V

/
/
/
/
/
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Recepcionista
do
Gabinete
Chefia de Promoço
Social
Encarregado
de
Maguinario
Secretaria
do
Gabnete
Chefia de Diviso de
Frotas/Transportes
Encarregado
do
Cern itério
Encarregado Praças
e Jardins
Encarregado
de
Setor
de
Artes
Cu! in arias
Chefia de Divisão de
Setor
de
Enfermaqem
Encarregado
do
Setor Ambulatorial
Encarregado
de
Maguuiános
Encarregado
de
Frotas
do
Setor
Hospitalar
Encarregado
de
Frotas do Setor de
•Transporte

03

02

R$ 260,00

02

01

R$ 200,00

/

02

01

R$ 200,00

/

02

02

R$ 200,00

01

04

R$ 100,00

01

01'

_

R$ 100,00

01

01

-

R$ 100,00

01

03'

-_

R$ 100,00

01

04

01

03

R$ 100,00

01

01,

R$ 100,00

01

06

R$ 100,00

01

06

R$ 100,00

-

/

R$ 100,00

-

-

--

ARTIGO. 10 Dá nova redação ao artigo 50 da LEI MUNICIPAL NO 1.568 DE
30 DE NOVEMBRO DE 2015. Das atribuiçöes especfticas, para criar Os
seguintes incisos, que passa a ter a seguinte redaçào:
"ART 5°.
I-...
II III Iv-
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XVIII - Secretário de Obras e Servi(;os:

a) Coordenar 0 desenvoivimento de projetos e a execucào de obras
pibIicas a cargo do MunicIpio, por administração direta ou por meio de
terceiros, competindo-Ihe, ainda, a elaboraçäo e a execucão do orçamento
referente a pianos, programas e projetos de obras, pavimentação,
infraestrutura, moradia e saneamento básico relativo ao sistema de
drenagem;
b)

Coordenar a eiaboraçào das poilticas de estruturação urbana, de

habitaço e de saneamento básico relativo ao sistema de drenagem no
Municipio;
c) Exercer todas as atividades ligadas

a manutencão da limpeza na cidade

- capinaçäo, varredura, lavagem das ruas - assim como supervisionar a
execucão dos serviços de coleta de lixo, evitando possIveis danos

a

populacão;
d) Cuidar dos Cemitérios municipais;
6
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e) Promover a manutencão e guarda dos veIculos do municIpio e elaborar a
programacäo de uso de velculos nos diversos serviços a serem realizados
em coordenação corn os demais departarnentos;
f) Normatizar, rnonitorar e avaliar a reaiizaçäo de obras piblicas;
g)

Coordenar a fixacäo de metas e diretrizes que viabilizem a

implementaço de obras relativas aos sisternas viário e rodoviário
municipal;
h) Pianejar, acompanhar e fiscalizar a execuço de trabalhos topográficos e
geotécnicos das obras municipais;
i) Planejar, impiementar, executar e avaliar o processo de contrataçäo de
obras e serviços referentes aos pianos, prograrnas e projetos de obras de
rnanutenço, saneamento básico relativo ao sisterna de drenagern,
pavimentacão, infraestrutura e moradia, em colaboração corn outros
órgos e entidades da Administraçäo Municipal;
j) Coordenar e avaliar a preparação de documentaçäc técnica de pianos,
programas e projetos para captacäo de recursos junto a órgäos e
instituiçöes nacionais e internacionais, em colaboraco corn outros órgãos e
entidades da Administração Municipal, e rnonitorar a sua execucäo.

XIX - Secretária de Administração:

I - Normatizar, supervisionar, controlar, orientar e formular poiIticas de
gestão de recursos humanos, envolvendo:
a) BenefIcios funcionais;
b) Ingresso, movimentaçäo e Iotaço;
c) Programas de capacitacão e de educacão continuada;
d) Pianos de carreira, cargos e vencimento;
e) Piano de saiide dos servidores püblicos e seus dependentes;
f) Progressão funcional;
g) Remuneração;
7
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h) PerIcia médica;
I) Melhoria das condiçbes de saide ocupacional dos servidores püblicos
municipais e a prevenção contra acidentes de trabaiho;
j)

Adocão de estratégias de comprornetimento dos servidores em

substituiçào

as

estratégias de controle;

k) Programas de atracào e permanência dos servidores pLiblicos;
I) Programas de valorizaçäo do servidor piblico, calcados no desempenho;
II - Normatizar, supervisionar, orientar e formular polIticas de gesto de
materials e servicos:
III - Gerenciar o Arquivo Histórico visando ao resgate,
manutençäo e

a

a

preservacão,

a

divulgacão do patrimônio documental do MunicIpio;

IV - Apoiar e orientar as Secretarias Setorials na descentralização das
atividades administrativas nas respectivas areas de atuacOes;
V - Elaborar anteprojetos de lei e demais atos relacionados com as acOes
de sua area de competência;
VI - Normatizar, supervisionar, orientar e formular polIticas de gestão
patrimonial, envolvendo:
a) Material adjudicado;
b) Bens rnóveis;
c) Transportes oficiais.
VII - Normatizar, supervisionar, orientar e formular polIticas de gestäo
previdenciária.
VIII - propor e adotar medidas que visern a racionalizaçao de métodos de
trabalho na area de sua atuaçäo finalIstica;
IX - propor politicas e instrumentos de modernizaçào administrativa, de
gestäo de pessoas e previdência municipal;
X - garantir a prestacäo de serviços municipais relativos

a

sua area de

competência de acordo corn as diretrizes do programa de governo;
XI - estabelecer diretrizes e metas para a atuaçäo da Secretaria;

[0]
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XII - estabelecer objetivos, para o conjunto de atividades da Secretarla,
vncuIados a prazos e poilticas requeridas para sua consecucão;
XIII - orientar e normatizar a aplicação, execuçäo e gesto da Tecnoiogia
de Informação e Comunicacbes no âmbito das atividades relacionadas as
competências da Secretária, integrando-as;
XIV - expedir circulares, instruçôes, portarias, ordens de serviço e demais
disposicbes normativas, compatIveis corn a legislacào de pessoal e
previdência que se destinem a compiementar;
XV - desenvolver, de forma articulada corn as outras Secretarias, as
atividades relacionadas corn o planejamento, a formulaço, a normatizacão
e a execução de poilticas e pianos de desenvoivirnento Municipal,
relacionados as suas respectivas areas de competência;
XVI - supervisionar, coordenar, orientar e controlar, de forma articulada
corn as Secretarias, a execucäo dos programas, projetos e açöes
relacionados as suas respectivas areas de competência.

XX - Secretário de Esportes:

Ao Secretário(a) de Esportes compete o planejamento, coordenacäo e
execucäo da polItica municipal de esportes, lazer e de juventude,
incumbindo-Ihe, ainda:
a)

fomentar o desporto municipal, através da promocão e apoio a

prograrnas, eventos e cornpeticöes desportivas;
b) incentivar a prática do esporte, especialmente entre Os jovens e
criancas;
c) difundir a prática do esporte e do lazer nas cornunidades em geral;
d) criar, rnanter e incentivar a utilizaçäo plena dos equipamentos esportivos
e areas de lazer e esporte do MunicIpio;

9
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e) através da Coordenadoria da Juventude, interagir e articular corn órgãos
-

da administração municipal e da sociedade, para incluir nas suas poilticas e
açOes, questöes de interesse da juventude.

XXI - Secretário de Saüde:

a) Proceder estudos, formular e fazer cumprir a poiltica de saüde do
MunicIpio, em coordenaçäo corn o Conseiho Municipal de SaCide.
b) Coordenar, orientar e acompanhar a elaboraçäo e a execucäo do Piano
Municipal de Saüde.
c) Supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar os serviços de
sua Secretaria, de acordo corn o planejamento geral da administraço.
d) Expedir orientaçöes para execução das leis e regulamentos.
e) Apresentar proposta parcial para elaboracäo da Lei do Orcarnento e, ate
O dia 31 de janeiro, relatório dos serviços de sua Secretaria.

f) Comparecer

a Cârnara, quando convocado, para pessoalmente prestar

inforrnaçöes.
g) Delegar atribuiçOes aos seus subordinados.
h) Referendar os atos do Prefeito.
i) Assessorar o Prefeito em assuntos de competência da Secretaria.
j) Propor ao Prefeito indicacöes para provimento de Cargo em Comissäo e
designar ocupantes de FuncOes de Confianca no âmbito da Secretaria.
k) Autorizar a realização de despesas observando Os lirnites previstos em
Iegislaçao especftica.
I) Celebrar convênios, ajustes, acordos e atos similares, mediante
delegação do Prefeito, bern como acompanhar sua execucäo e propor
aiteraçôes dos seus termos ou sua deniincia.
rn) Expedir portarias e dernais atos administrativos relativos a assuntos da
Secretaria.

10
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n) Orientar, supervisionar e avaliar as atividades da Entidade que Ihe é
vinculada.
o) Aprovar os pianos, programas, projetos, orçamentos e cronogramas de
execucão e desemboiso da Secretaria.
p) Promover medidas destinadas a obtencäo de recursos objetivando a
implantação dos programas de trabaiho da Secretaria.
q)

Apresentar a

autoridade competente o Piano Estratégico de sua

Secretaria.
r) Constituir comissöes consultivas de especialistas ou grupos de trabaiho,
mediante portaria que disporá sobre sua competência e duração.
s) Apresentar, periodicamente, ou quando Ihe for solicitado, reiatário de
sua gestao ao Prefeito, indicando os resultados alcançados.
t) Praticar atos pertinentes as atribuiçôes que ihe forem delegadas pelo
Prefeito.
u) Encaminhar ao Prefeito anteprojetos de leis, decretos ou outros atos
normativos elaborados pela Secretaria.
v) Desempenhar outras atribuiçôes inerentes ao cargo.

XXII - Secretário de Agricultura e Meio Ambiente:

a) representar e prestar assistência ao Prefeito Municipal nas funçôes de
elaboraco, impiantaçao e acompanhamento da poiltica ambiental e da
defesa do meio ambiente;
b) superintender o planejamento, a organizacão, a execuçao e o controle
da polItica ambiental do MunicIpio, e fazer cumprir as disposiçOes da
Iegislação em vigor;
c) presidir o Conseiho Municipal do Meio Ambiente;
d) atender os interesses dos munIcipes nos assuntos do meio ambiente;
e)

manter reiaçôes pübiicas de contatos com os demais órgäos

governamentais e entidades näo governamentais de defesa ambiental;
11
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f) acompanhar e colaborar na elaboraco do orcamento programa e de
orçamento plurianual de investimentos, bern como das diretrizes
orçamentárias e, Piano Diretor do municIplo e Conseiho municipal do Meio
Am b len te;
g) exercer a coordenação e a supervisão dos setores na esfera de suas
atribuiçóes;
h) superintender a administraco do pessoal lotado nos setores e a
administraçäo do material utilizado ou a disposico do Departamento de
-

Meio Ambiente;
I) promover a integraçäo da comunidade a politica do melo ambiente
desenvolvida pelo municIpio;
j) desenvolver mecanismos e instrumentos corn a finalidade de preservar e
meihorar a qualidade da vida no municIpio;
k) promover articulacão corn entidades pCiblicas ou privadas, internas ou
externas, para execucao e desenvolvimento de projetos ou aditadas
ambientais de sua competência;
I) promover a articulacao corn os órgàos ambientais no âmbito Estadual
e/ou Federal, a nIvel de fiscalizacão, bern como corn as organizaçbes näo
governamentais que atuem na area ambiental;
m)estirnular a Educaçao Ambiental nas escolas;
n) apolar e fomentar a implantação, recuperaçao e manutenção de areas
verdes urbanos e areas de proteçäo ambiental do rnunicIpio;
o) desenvolver outras atividades necessãrias para o curnprirnento de suas
atribuicöes.

XXIII - Secretário de Acão Social:

a) Assessorar o Prefeito nos assuntos relacionados corn a formulação da
polItica de trabalho e acao social do MunicIplo.
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b) Promover a elaboraçào do diagnóstico dos principais problemas soclais
do MunicIpio para cuja solucão a Prefeitura possa colaborar.
C)

Coordenar a elaboraço e a execução de programas de assistência

social, desenvolvimento comunitário e promoçäo social.
d) Propor estratégias de aco, em face dos problemas prioritários do
MunicIpio.
e) Propor polIticas soclais que estimulem indivIduos e grupos a se organizar
e participar na solucào de seus problemas.
f) Conduzir outros trabalhos relacionados corn seu campo de atuaco ou
que Ihe sejam determinados pelo Prefeito.
g) Promover a articulacäo entre a cornunidade e o poder pCiblico municipal.
h) Promover a articulaco entre a cornunidade e o poder piblico municipal.
i) Executar a politica municipal de assistência aos organismos no
governamentais de caráter assistencial do MunicIpio.
j)

Gerenciar os recursos financeiros alocados no Fundo Municipal da

Assistência Social, em consonância corn a legislaco especIfica em vigor, de
modo a viabilizar as acOes planejadas no ãmbito da Secretaria.
k) Executar outras atividades correlatas.

XXIV - Secretário da Educa(;ão e Cultura:

a)

Organizar, administrar, supervisionar, controlar e avaliar a aco

municipal no campo da educacão;
b) Articular-se corn Orgäos dos Governos Federal e Estadual, assim como
aqueles de âmbito Municipal para o desenvolvimento de polIticas e para a
elaboracão de legislaçäo educacional, em regime de parceria;
c) Apoiar e orientar a iniciativa privada no campo da educacão;
d)

Administrar, avaliar e controlar o Sisterna de Ensino Municipal

promovendo sua expansão qualitativa e atualização permanente;
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e)

Implantar e imptementar poilticas pCblicas que assegurem o

aperfeicoamento do ensino e da aprendizagem de alunos, professores e
servidores;
f) Estudar, pesquisar e avaliar os recursos financeiros para a custeio e
investimento no sistema educacional, assegurando sua plena utilizaçäo e
eficiente operacionalidade;
g)

Propor e executar medidas que assegurem processo continua de

renovação e aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de ensino;
h) Integrar suas acöes as atividades esportivas do municIplo;
I) Pesquisar, planejar e promover o aperfeiçoamento e a atualizaçäo
permanentes das caracterIsticas e qualificaçöes do magistério e da
população estudantil, atuando de maneira compativel corn os problemas
ide n t i fi cad o s;
j) Assegurar

as crianças, jovens e adultos, no âmbito do sistema

educacional do MunicIpio, as condicôes necessárias de acesso, permanência
e sucesso escolar;
I) Planejar, orientar, coordenar e executar a poiltica relativa ao programa
de assistência escolar, no que concerne a sua suplementaçäo alimentar,
como merenda escolar e alimentaçao dos usuários de creches e demais
servicos piiblicos;
m) Proceder, no âmbito do seu Orgão, a gesto e ao controle financeiro dos
recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bern como a gestão de
pessoas e recursos materiais existentes, em consonância corn as diretrizes
e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
n) Planejar estrategicamente as açôes de governo, visando a alcance social
das politicas.
o)

Planejar, executar e acompanhar a politica cultural da Cidade,

desenvolver atividades de preservaçao do patrimônio histórico cultural e
artIstico no âmbito do MunicIplo;

14
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p) Promover a realizaco de eventos e festejos populares culturalmente
significativos, realizar atividades de incentivo ao folciore e todas as formas
de cultura popular;
q) Desenvolver projetos e propostas de trabaiho que reforcem o turismo
cultural no MunicIpio;
r) 0 desempenho de outras atividades que Ihe sejam atribuIdas pelo
Chefe do Poder Executivo, no âmbito de sua area de atuaco.

XXV Secretário de Recursos Humanos:

a) 0 planejamento operacional e a execução das atividades de
administraco de pessoal, compreendendo recrutamento, seieção,
admissão, alocacão e remanejamento;
b) A elaboraço da foiha de pagamento e o controle dos atos formais de
pessoal;
c) A gestäo e manutencão do cadastro de recursos humanos;
d) Os serviços de assistência social ao servidor, de perIcias médicas,
de higiene e de seguranca do trabaiho;
- -

e) A reaiizacão de exames medicos pré-admissionais, para ingresso na
Administraço Direta e Indireta;
f) A execução da poiltica geral de recursos humanos, compreendendo a
uniformizacão da concesso de benefIcios, a gestäo do piano de
carreiras, a execucão da avaliaço de desempenho e a implementação
da poiltica salarial;
g) A gestäo das relaçOes do MunicIplo corn seus inativos, associaçöes de
servidores e sindicatos;
h)

A administraço e controle do atendimento

a

sade do servidor

municipal e seus dependentes legais.

15
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I) Prornover convênios corn entidades técnicas e de ensino superior,
visando ao aperfeicoamento de profisssonais de nivel técnico superior
para atendimento as diretrizes das Secretarias;
j) Promoção de estágios para estudantes de nIvel superior ou de nivel
técnico.
I) A proposiçäo de poilticas e normas sobre a adrninistração de pessoal;
m) 0 controle das atividades desenvolvidas, relativas ao recrutarnento,
capacitacão, registro e controles funcionais, pagamento de servidores,
administraço de pianos de carreira, da polItica de técnicas e métodos de
seguranca e medicina do trabaiho, e demais assuntos reiativos aos
servidores municipais;
n)

A organizaçäo e coordenação de programas de capacitacäo e

desenvoivimento dos recursos humanos da Prefeitura;
0) A coordenacäo do reiacionamento da Prefeitura corn os órgãos
representativos dos servidores municipais;
p) A assessoria e orientaçâo aos órgos da Administracão Direta e Indireta,
em assuntos administrativos referentes ao pessoal;
q) 0 desenvolvimento de programas de saüde ocupacionai, de perIcias
médicas;
r) A assessoria e orientação técnica aos órgäos da Administraço
Direta e Indireta, em assuntos administrativos referentes ao pessoal;
s) A promoço da inspeção de sai.jde dos servidores, para efeitos de
nomeacão, licenças, aposentadorias e outros fins iegais, bern corno a
viabiiizaçäo de técnicas de seguranca e medicina do trabaho,
destinadas aos servidores municipais;
t) 0 desenvolvimento e acompanhamento dos objetivos, metas e acöes do
Planejamento Estratégico de Governo que estejam reiacionados

a

Secretaria;
u) A adrninistração e controle do atendimento a saüde do servidor
municipal e seus dependentes legais;
it;
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v) 0 desempenho de outras atividades que Ihe sejam atribuIdas pelo
Chefe do Poder Executivo, no âmbito de sua area de atuacão.

XXVI Secretário de Transportes:

a) Representar e prestar assistência ao Prefeito Municipal nas funcOes
polIticas de transportes, obras e servicos urbanos;
b) Manter relacôes püblicas e de contato corn os demais Poderes;
C)

Acompanhar e colaborar na elaboração do Orcamento Anual e do

Orcarnento Plurianual de investimentos;
d) Exercer a coordenação e supervisão dos sistemas de departarnento na
esfera de suas atribuiçöes;
e)

Promover a organização e o controle de todas as atividades de

planejarnento, execuço e avaliacão de transportes;
f)

Superintender a administraçäo do pessoal lotado no órgào e a

adrninistração dos velculos, máquinas, equipamentos, e material utilizado
ou a disposiçào da Secretaria;
g) Prestar atendimento as atividades de defesa civil;
h) Desincumbir-se de outras tarefas ou atividades necessárias para o
cumprimento de suas atribuicöes.
i) realizar o gerenciamento e a manutencão das máquinas e velculos da
frota municipal;
j) 0 desempenho de outras atividades que Ihe sejam atribuldas pelo
Chefe do Poder Executivo, no âmbito de sua area de atuaco.

XXVII - Secretário de Comunica(;ão Institucional:

a) planejar, executar e orientar a polItica de cornunicaco social da
Prefeitura Municipal de Natal, objetivando a uniformização dos conceitos e
procedimentos de comunicaçäo;
17
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b) executar as atividades de comunicoço social do Gabinete do Prefeito;
C) coordenar a contratacào dos serviços terceirizados de pesquisas,
assessoria de imprensa, publicidade e propaganda da Administracão
Municipal;
d) coordenar as atividades de comunicaçào social dos órgäos e entidades
piblicas da Prefeitura Municipal, centralizando a orientação das assessorias
de imprensa dos órgäos e entidades p6blicas da Administraçäo Municipal;
e) promover a divulgacäo de atos e atividades do Governo Municipal;
f) promover, através de órgãos püblicos, associaçöes, imprensa, agências e
outros meios, a divulgaco de projetos de interesse do MunicIpio;
g) coordenar e facilitar o relacionamento da imprensa corn o Prefeito, os
Secretários Municipais e demais autoridades da Administracão do
MunicIpio;
h) manter arquivo de notIcias e comentários da imprensa do Estado sobre
as atividades da Administraçäo Municipal, para fins de consulta e estudo;
I) coordenar, juntamente corn os demais órgãos do MunicIpio, as
informaçOes e dados, cuja divulgação seja do interesse da Administracäo
Municipal;
j) coordenar a divulgaçäo de notIcias sobre a Adrninistracäo Municipal na
internet, através do portal official da Prefeitura Municipal;
k) coordenar a uniformizaçào dos conceitos e padröes visuais corn a
aplicacäo dos sIrnbolos municipais da Prefeitura Municipal e todas as
Secretarias e Orgos vinculados;
I) proceder, no ârnbito do seu Orgo,

a

gesto, ao controle e

de contas dos recursos financeiros colocados

a

a

prestaco

sua disposiço, bern como

a

gestäo de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância corn as
diretrizes e regulamentos emanados do Poder Executivo Municipal;
m) exercer outras atividades correlatas.

XXVIII - Secretário de Engenharia:

in
ii
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a) Formular, executar e avaliar a PolItica Municipal de Desenvolvirnento da
Infraestrutura Urbana, em consonância corn as diretrizes gerais do Governo
Municipal, corn o Piano Diretor Urbano e corn a legisiaço vigente;
b) Expedir, monitorar, fiscalizar e fazer cumprir as normas referentes ao
ordenamento territorial e urbano do MunicIpio, podendo, para tanto, aplicar
mu itas estabelecidas na Iegislação especIfica;
c) Controiar, vistoriar e fiscalizar o parcelarnento, uso e ocupacão do solo
urbano, em consonância corn a IegisIaco vigente;
d) Fiscalizar a aplicacão das normas concernentes ao COdigo de Posturas,
Cádigo de Edificaçôes e Piano Diretor do MunicIplo;
e) Expedir iicenças e aivarás para a execução de obras püblicas e/ou
particulares no MunicIpio;
f) Coordenar e prestar apoio técnico-ad min istrativo aos órgos colegiados
afins a area de atuação da Secretaria;
g) Formular e analisar, em articuIaço corn a Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão, a reaiizacão de projetos de obras pibiicas de
ordenamento e embelezarnento urbano, em consonância corn as diretrizes
gerais do Governo Municipal, o Piano Diretor Urbano e a Iegisiacão vigente;
h) Formular, desenvolver e fiscalizar, direta ou indiretamente, a realizacäo
de projetos e obras pLiblicas de ordenamento e embelezamento urbano, em
consonância corn as diretrizes gerais do Governo Municipal, o Piano Diretor
Urbano e a Iegislação vigente;
i) Controiar e fiscalizar a execuçäo, direta ou indiretarnente, dos projetos
de construco e rnanutencào de obras da Administração Municipal sob sua
responsabilidade técnica;
j) Expedir atos de parcelarnento do solo urbano;
k) Controlar construcöes e loteamentos urbanos para que sejam realizados
corn a observância das disposiçöes legais vigentes, adotando as rnedidas
administrativas de sua cornpetência para correçäo, solicitando, se
19
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necessário, a propositura das medidas judiciais cabIveis pela Procuradoria
Geral do MunicIplo, visando o resguardo do interesse páblico;
I) Subsidiar a concessäo de aivarás na area de sua competência em
consonância corn legisiação vigente;
m) Executar e avaliar pianos, programas e projetos de rneihoria e expansão
da rede viária do Municipio;
n) Executar e avaliar pianos, programas e projetos de expansäo dos
serviços de saneamento básico e drenagem urbana no MunicIplo em
consonância corn as diretrizes gerais do Governo Municipal, ao Piano
Diretor Urbano e a Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007;
o) Em coordenacão corn as Secretarias Municipais de Planejamento e
Gestho, de Financas e de Administraçäo, redlizar os procedimentos
administrativos e de gestão orçamentária e financeira necessários para a
execução de suas atividades e atribuiçöes, dentro das normas superiores
de deiegaçôes de competências;
p) Em coordenação corn a Procuradoria Gerai do MunicIpio, programar as
atividades de consuitoria e assessoramento jurIdico necessárias para o
desempenho oportuno e eficaz de suas atribuiçöes, zelando em todo
mornento peia defesa dos interesses da Adrninistração Pibiica Municipal,
dentro das normas superiores de delegacôes de cornpetências;
q)

Articular-se corn as demais Secretarias de gestão missionai no

pianejarnento, execução e avaiiacão de programas e açöes que precisem de
coordenaço interinstitucional para assegurar sua eficácia e econornia dos
recursos pCiblicos;
r) Em coordenacão corn a Secretaria Municipal de Pianejarnento e Gestão,
monitorar e avaliar o cumprimento das diretrizes, rnetas e objetivos
institucionais sob sua responsabilidade, apresentando ao Chefe do Governo
Municipal as propostas de decisäo e adequação que permitarn o
cumprirnento dos cornprornissos assumidos corn a populacão no Piano de
Governo;
20
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s) Acompanhar e apoiar as atividades dos órgâos colegiados afins, corn
-

vistas a coher subsIdios para a definiço de poilticas, diretrizes e
estratégias para a desenvolvirnento da gesto urbana;
t) Realizar acôes de captacào de recursos que permitam a viabilizaço do
financiarnento dos programas e açôes dentro de sua competência e
atribuiçôes definidas nesta lei municipal;
u) Acompanhar e controlar a execuço de contratos e convênios celebrados
pelo Municiplo, na sua area de competência;

-

v) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinacäo do
Chefe do Executivo Municipal;

XXIX - Secretário de Negócios JurIdicos:

a) Defender e representar, em juIzo ou fora dele, e através das unidades
vinculadas

a procuradoria municipal, os direitos e interesses do MunicIpio,

inclusive dos órgos da administraçào direta, indireta e fundacional, em
todas as esferas e Poderes da Repiiblica, sempre que necessário;
b) Organizar, numerar e manter, sob sua responsabilidade, os originals de
leis, decretos, portarias e outros atos normativos, expedidos ou
sancionados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, preparando as
correspondentes minutas;
c) Programar, formular e executar, corn exclusividade no âmbito da
Prefeitura Municipal, as atividades de consultoria, elaboracão de pareceres
e assessoramento juridicos ao Chefe do Poder Executivo Municipal e aos
demais órgãos e unidades municipais da administração direta, indireta e
fundacional;
d) Dar suporte jurIdico ao Chefe do Executivo Municipal na elaboracão das
mensagens e projetos

a Câmara Municipal, preparando as minutas e

demais providências de instruco processual;
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e) Redigir projetos de leis, justificativas de vetos, decretos, ordens de
servico, instrucâes, regularnentos, contratos, convênios, portarias e
pareceres sobre questöes técnicas e jurIdicas, bern como outros
documentos de natureza jurIdica, encarninhados pelas demais Secretarias
Municipais;
f) Sugerir e recornendar ao Chefe do Poder Executivo Municipal medidas de
caráter jurIdico, essencials a satisfação e tutela do interesse püblico;
g) Realizar e divulgar interpretaçôes da Constituição Federal, das leis e
demais atos normativos, a serem uniformemente seguidas pelos órgos,
entidades e demais unidades administrativas da Prefeitura Municipal de
Pederneiras, inclusive mediante a expedicão de pareceres normativos;
h)

Estruturar, unificar e coordenar o sistema de assessoramento e

consultoria jurIdicos ao conjunto de Secretarias Municipais e aos órgãos de
assessoramento da Administraço Municipal, garantindo a correta aplicacão
das leis e das demais normas legais e administrativas, podendo, para
tanto, expedir pareceres normativos;
i) Em coordenacão corn a Secretaria Municipal de Financas, executar a
funçào de cobranca amigável e coercitiva da dIvida ativa de natureza
-

tributária do MunicIpio, ou de quaisquer outras dIvidas que näo forern
liquidadas nos prazos legais;
j)

Prestar orientaço e assessoramento jurIdico ao Chefe do Poder

Executivo Municipal e as demais Secretarias Municipais, nas atividades
relativas as licitacôes e contratacôes administrativas, elaborando pareceres
jurIdicos, bern como orientar as Comissöes de Licitacôes e pregoeiros da
Administracão direta;
k) Assessorar juridicamente o Chefe do Poder Executivo Municipal nas
desapropriaçöes, aquisicöes e alienaçöes de imóveis, corn o intuito de
preservar o interesse piblico;

22
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I) Instaurar, autuar e orientar juridicamente inquéritos, sindicâncias e
processos administrativos disciplinares, de acordo corn as demais normas
legais editadas no MunicIpio;
m) Propor medidas de caráter jurIdico que visern proteger o patrimônio dos
órgãos da adrninistraçào direta e indireta do MunicIpio;
n) Em coordenacão corn a Secretaria, monitorar e avaliar o cumprimento
das diretrizes, metas e objetivos institucionais sob sua responsabilidade,
apresentando ao Chefe do Poder Executivo as propostas de decisão e
adequação que permitarn o cumprimento dos compromissos assumidos
corn a populaço no Piano de Governo; XV. Coordenar as atividades dos
canals de atendimento a reclarnaçôes e orientacôes gerais ao cidadäo,
visando garantir seus direitos enquanto consumidor, promovendo as açôes
necessárias para o desenvolvimento institucional e operacional do órgäo,
inclusive no tocante aos procedimentos fiscalizatórios e outras medidas
necessárias perante os Governos Estadual e Federal;
o) Em coordenaçäo corn as Secretarias Municipais, de Financas e de
Administraco, realizar os procedimentos administrativos e de gesto
orçamentãria e financeira necessãrios para a execução de suas atividades e
atribuiçôes, dentro das normas superiores de delegaçôes de competências;
p) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados
pela Prefeitura Municipal, especificamente na sua area de competência;
q) Redigir, registrar, fazer pubilcar e expedir os atos do Chefe do Poder
Executivo Municipal, notadamente aqueles que dernandam análise jurIdica;
r)

Em coordenaco corn as Secretarias, realizar os procedimentos

administrativos e de gestão orçarnentária e financeira necessários para a
execuço de suas atividades e atribuiçöes, dentro das normas superiores
de delegacOes de cornpetências;
s) Em coordenação corn a Secretaria Municipal, monitorar e availar a
cumprimento das diretrizes, metas e objetivos institucionais sob sua
responsabiiidade, apresentando ao Chefe do Governo Municipal as
23
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propostas de decisäo e adequaçào que permitam o cumprimento dos
corn prornissos assumidos corn a populacäo no Piano de Governo;
t) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados
pelo MunicIpio na sua area de competência;
u) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinaço do
Chefe do Executivo Municipal.

XXX - Secretária de Seguran(;a Püblica:
a) garantir a ordem püblica e a preservaçäo das garantias do cidadão, bern
como a proteçäo da vida e do patrirnônio através da atuacäo conjunta dos
seus órgãos de segurança;
b) promover acöes e poilticas de inteligência, prevençäo, contencão e
represso da macrocriminalidade, crime organizado e controle de
armamentos;
c) atuar de forma integrada corn entes da Federacâo, Poderes, instituiçOes
e órgos da Administração Pbfica Estadual para a impiernentacão de
açôes, mediante aporte de inteligência e tecnologia no combate e
prevenção

a

corrupcäo e

a

lavagem de ativos;

d) propor e executar pianos e açOes que visem
vioiência e crirninaildade, assirn como

a

a

redução dos Indices de

prevençäo e combate a sinistros;

e) produzir e gerenciar dados, estudos e estatIsticas sobre violência,
crirninaildade e vitimização;
f) exercer as atribuicOes de poilcia adrninistrativa e de fiscalizacäo de
atividades potenciaimente danosas, articuiando-se corn os órgäos
cornpetentes para execuçao da poilcia ostensiva de trânsito e do rneio
ambiente;
g) exercer outras atividades, compativeis corn sua função, previstas em lei,
regulamento ou por deterrninação de superiores hierárquicos.
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XXXI - Diretora de Departamento Contábil:

a) Organizar, em época regulamentar, a proposta orcamentária para 0
exercIclo seguinte, a fim de ser inclulda no orçamento geral do MunicIpio;
b) Acompanhar e escriturar sintética e analiticamente, em todas as suas
fases, as operaçôes contábeis e financeiras da prefeitura;
c) Organizar, mensalmente os balancetes do exerciclo financeiro;
d) Dispor sobre 0 balanço da prefeitura, contendo os respectivos quadros
demonstrativos;
e) Assinar os balancetes, os balanços e outros documentos de apuraço
contábil e financeira;
f) Empenhar, quando autorizado, as despesas da prefeitura;
g)Fornecer elementos, quando solicitado, que orientem na abertura de
créditos adicionais;
h) Elaborar a demonstraço de despesa mensal da prefeitura para posterior
envio a contabilidade central da Prefeitura, para destinacäo de numerrio;
i)

Examinar e conferir os processos de pagamento, tomando as

providências cabIveis quando se verificarem irregularidade;
j) Promover o registro contábil dos bens patrimoniais da prefeitura;
k) Promover a elaboraçäo e assinar folhas de pagamento dos funcionários
da prefeitura;
I) Promover o recolhimento das contribuiçöes para a previdência e o
recoihimento do imposto de renda, na fonte, dos seus a Tesouraria do
MunicIpio;
m) Manter o controle de depósitos e retiradas bancárias, conferindo os seus
extra tos.

XXXII - Diretora Executiva:
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a) corn as atribuicöes básicas de promover medidas relativas ao processo
-

de recrutamento, seleçào, colocaçäo, treinamento, aperfeicoamento,
avatiaçäo e desenvolvimento de recursos humanos;
b) promover a prof issionaiizaco e valorizacão do servidor municipal;
C)

aprirnorar as normas existentes e executar programas, visando ao

fortalecirnento do piano classificado de cargos e salários;
d) estirnuiar 0 espIrito de associativismo dos servidores, para fins socials e
culturais; e) efetuar o exame legal dos atos reiativos a pessoal e promover
o seu registro e pubiicaço;
f) promover a concessäo de vantagens previstas na legisiação de pessoal;
g) manter rnecanismos permanentes de controle e avaliaçào das despesas
corn pessoal efetuadas pelo MunicIplo;
h) exercer outras atividades, corn patIveis corn sua função, previstas em lei,
regulamento ou por deterrninação de superiores hierárquicos.

XXXIII - Diretora de Departamento de Compras:

a) corn as atribuiçôes básicas de efetuar todas as compras de mercadorias
e materiais de consumo e/ou de uso do MunicIplo;
b) eiaborar e manter cadastro atuaiizado dos fornecedores;
C)

elaborar e manter atuaiizada lista de precos levantados entre os

fornecedores;
d)

efetuar, permanentemente, pesquisas de rnercado dos precos das

mercadorias; controiar a qualidade e a durabilidade dos produtos
adquiridos;
e) fornecer ao Departamento de Licitaçöes a relação das mercadorias a
serem compradas por processo iicitatório, juntando nominata de empresas
do ramo, quando a rnodalidade é convite;
f) responsabilizar-se pelo recebimento das mercadorias, apondo assinatura
no corpo das notas fiscais;
26
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g) intermediar a operaço quando a aquisição é o fornecimento de servicos,
como consertos;
h)

acompanhar a garantia dos produtos das compras, registrar a

durabilidade e a eficiência das mercadorias;
I) cornunicar

a Administraço problemas surgidos em relaçào ao produto

adquirido;
j) relacionar produtos inservIveis e corn unicar

a Divisào de Patrimônio.

XXXIV - Diretor de Comunica(;äo:

a)planejar, executar e orientar a politica de comunicacäo social da
Prefeitura Municipal, objetivando a uniforrnizaçäo dos conceitos e
procedimentos de comunicação;
b) executar as atividades de cornunicação social do Gabinete do Prefeito;
c) coordenar a contrataçäo dos servicos terceirizados de pesquisas,
assessoria de imprensa, publicidade e propaganda da Administraçäo
Municipal;
d) coordenar as atividades de comunicaçäo social dos órgãos e entidades
püblicas da Prefeitura Municipal, centralizando a orientaco das assessorias
de imprensa dos órgäos e entidades pblicas da Administracäo Municipal;
e) promover a divulgacão de atos e atividades do Governo Municipal;
f) promover, através de órgäos püblicos, associacôes, imprensa, agências e
outros meios, a divulgacão de projetos de interesse do MunicIpio;
g) coordenar e facilitar o relacionamento da imprensa corn o Prefeito, os
Secretários Municipais e dernais autoridades da Administraçäo do
MunicIpio;
h) manter arquivo de notIcias e comentários da imprensa do Estado sobre
as atividades da Administracão Municipal, para fins de consulta e estudo;
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I) coordenar, juntamente corn os demais órgãos do MunicIpio, as
informaçOes e dados, cuja divulgação seja do interesse da Administração
Municipal;
j) coordenar a divulgaço de notIcias sobre a Adrninistracäo Municipal na
Internet, através do portal oficial da Prefeitura Municipal;
k) coordenar a uniformizaço dos conceitos e padrôes visuals corn a
aplicação dos simbolos municipais da Prefeitura Municipal e todas as
Secretarias e Orgãos vinculados;
I) proceder, no âmbito do seu Orgäo,

a

gestão, ao controle e

de contas dos recursos financeiros colocados

a

a

prestação

sua disposição, bern corno

a

gestão de pessoas e recursos materials existentes, em consonância corn as
diretrizes e regulamentos emanados do Poder Executivo Municipal;
m) exercer outras atividades correlatas

XXXV - Diretor de Programas e Projetos:

a)

Formular, executar e avaliar a Politica Municipal de Assistência e

Protecao Social no âmbito do MunicIplo, em consonância corn as diretrizes
gerais do Governo Municipal, o Sistema Unico de Assistência Social e a
legislaco vigente;
b) Formular, executar e avaliar pIanos, projetos e açöes que visem o
enfrentamento dos problemas de pobreza, excluso e risco social da
populacão do MunicIpio, em consonância corn a Politica Municipal de
Assistência e Protecão Social e da legislação vigente;
c) Estruturar, irnplantar e gerenciar o sistema de protecão social básica
dirigido

a

populacao que vive em situaçao de vulnerabilidade social

decorrente da pobreza e da fragilizaçào dos vInculos afetivos e
cornunitários, em consonância corn a Politica Municipal de Assistência
Social, o Sistema Unico de Assistência Social - SUAS e a Politica Nacional
de Assistência Social - PNAS;
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d) Estruturar, implantar e gerenciar o Sistema de Protecão Social Especial
dirigido ao atendimento de familias e indivIduos cujos direitos tenham sido
violados e/ou ameacados, em consonância corn a PolItica Municipal de
Assistência Social e o Sistema Unico de Assistência Social - SUAS;
e) Administrar a funcionamento e manutencào da infraestrutura fIsica e
unidades que compôem a Sistema Municipal de Assistência Social;
f) Promover e manter a integracão entre politicas püblicas, iniciativa
privada e sociedade, corn vistas ao fomento do amparo e proteção a
pessoas e famIlias em situacäo de risco e vulnerabilidade social;
g)

Criar, alimentar e manter atualizado urn Sisterna Municipal de

Inforrnacäo e Vigilância Sócio Assistencial, sobre a situaçäo da Assistência
Social no MunicIpio, que contemple as principais informaçbes e indicadores
de servicos (protecão básica especial), beneficios e transferência de renda;
h) Acompanhar e apoiar as atividades dos árgãos colegiados afins, corn
vistas a colher subsIdios para a definição de poilticas, diretrizes e
estratégias para a desenvolvimento social do MunicIpio;
i) Desenvolver, implantar e atualizar as sistemas de informação sobre a
situaco socioeconômica das famIlias do MunicIpio, a fim de oferecer
assistência aos que se enquadrem nos critérios definidos em normas
superlores;
j) Criar, alimentar e manter atualizado a Cadastro Unico para Prograrnas
Soclais, corno urna ferramenta que permita identificar todas as famIlias em
situaçäo de pobreza e risco social que devem ser incluldas nos programas
de assistência social do MunicIpio e acompanhar o impacta destes
programas na melhoria de qualidade na situaco social das famIlias
beneficiadas, em consonância corn a Poiltica Municipal de Assisténcia Social
e a Sistema Unico de Assistência Social - SUAS;
k) Formular, executar e avaliar programas e açbes de fortalecimento da
organização comunitária, corn a finalidade de promover a participacão da
sociedade no enfrentamento de seus problemas e necessidades;
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I) Promover e coordenar mutiráes comunitários, programas de ajuda mütua
e demais eventos comunitários, em articulaçäo corn outros órgäos
municipais;
m)

Organizar e executar as açöes necessárias para atender as

necessidades das famIlias e pessoas afetadas por situacöes de calamidades
piblicas, desastres e sinistros;
n)

Articular-se corn as dernais secretarias de gestão rnissional, no

planejamento, execuco e avaliação de programas e açöes que necessitern
de coordenacão interinstitucional, para assegurar a eficácia e a economia
dos recursos p(iblicos;
a) Em coordenaçäo corn a Procuradoria Geral do MunicIpio, programar as
atividades de consultoria e assessoramento jurIdico necessárias para a
desernpenho oportuno e eficaz de suas atribuicöes, zelando em todo
mornento pela defesa dos interesses da Administraço Piblica Municipal,
dentro das normas superiores de delegaçOes de competências;
p) Em coordenação corn as Secretarias de Pianejarnento e Gestào, de
Finanças e de Administraçäo, realizar as procedirnentos administrativos e
de gestão orçamentária e financeira necessários para a execuço de suas
atividades e atribuicôes, dentro das normas superiores de delegaçöes de
corn p etê n cia s;
q) Em coordenacão corn a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestäo,
monitorar e avaliar a cumprimento das diretrizes, metas e objetivos
institucionais sob sua responsabilidade, apresentando ao Chefe do Governo
Municipal as propostas de decisão e adequacão que permitam a
cumprimento dos compromissos assumidos com a populacão no Piano de
Governo;
r) Realizar acöes de captaçào de recursos que permitam a viabilizacão do
financiamento dos programas de assistência social no MunicIpio;
s) Acompanhar e controlar a execucão de contratos e convênios celebrados
pelo MunicIpio, na sua area de cornpetência;
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t) Coordenar e dirigir polIticas pLJblicas de igualdade e cidadania que
fomentem 0 apoio aos grupos sociais especlais, notadamente no que diz
respeito a: a) identificacäo e análise dos problernas, assuntos e decisöes
relacionados aos direitos hurnanos, organizando acôes para a obtenço de
recursos püblicos perante os Governos Estadual e Federal; b) prornoçäo de
poilticas pLiblicas que visem a elirninar a discriminação da muiher,
assegurando-Ihe condicôes de liberdade e igualdade de direitos, bern corno
sua plena participaçáo nas atividades polIticas, econômicos, socials e
culturais, articulando açOes que permitam a obtencão de recursos piiblicos
perante os Governos Estadual e Federal; C) promoção de polIticas pCiblicas
a pessoa idosa, buscando sua integridade, liberdade e direitos conforme
definido nas legislaçöes vigentes, articulando acöes que permitam a
obtenco de recursos p6blicos perante os Governos Estadual e Federal; d)
promoco de poilticas piiblicas da juventude, visando cumprir o defiñido
nos dispositivos legais vigentes, articulando acôes que permitarn a
obtencào de recursos püblicos perante os Governos Estadual e Federal; e)
promoco de polIticas pblicas a pessoas corn deficiência visando cumprir o
definido nos dispositivos legais vigentes, promovendo gestöes que
viabilizem a obtencäo de recursos pCiblicos perante Os Governos Estadual e
Federal; f) promoção de polIticas pCiblicas que favoreçarn ao diálogo
interreligioso; g) promocão de polIticas pblicas que visem apoiar as
iniciativas de igualdade étnica e racial, prornovendo gestöes que viabilizern
a obtenção de recursos piblicos perante os Governos Estadual e Federal;
u) Promover polIticas püblicas corn a finalidade de apolar e dar assistência
aos Conselhos Municipais;
v) Coordenar politicas piblicas que fornentern os Centros de Cidadania,
como instrurnentos de fortalecimento social, através da: a) disponibilizaço

a populacão dos serviços püblicos de documentação e registro do cidado;
b) articulacào, corn as Secretarias Municipais e demais âmbitos
governamentais, dos rneios para a oferta de servicos de pCiblicos; c)
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forrnulaço, execuçào e avaIiaço de programas e acöes para o
fortalecimento da organizacäo comunitária, corn a finalidade de promover a
participacão da sociedade no enfrentamento de seus problemas e
necessidades; d) promoçäo e coordenaço de rnutirôes comunitários,
programas de ajuda mütua e demais eventos cornunitários, ern articulação
corn outros órgäos rnunicipais;
x) Desempenhar outras atividades afins, sernpre por deterrninação do
Chefe do Executivo Municipal;
z) Ordenar, por seu titular, as despesas da Secretaria Municipal,
responsabilizando-se pela gestäo, adrninistraçäo e utilização das dotacöes
orçamentárias da unidade adrninistrativa, nos terrnos da legislaçäo em
vigor, e em todas as esferas jurIdicas, o que será objeto de comunicação
aos órgäos de controle da Administraço Püblica Municipal;

XXXVI - Diretor de Departamento de Agua e Controle QuImico:

a) compete implementacão das atividades consideradas como prioritárias;
b) criar sistemática de controle de reducào de perdas reals;
-

c) executar atividades de operaçôes, rnanutencão e controle do sistema de
água e esgotos nos processos de producão;
d) executar atividades comerciais de leitura de consumo;
e) executar outras tarefas correlatas

XXXVII - Chefe de Divisão de Esportes:

a) Auxiliar a aplicaco de exercIcios de verificaçào do tono respiratório e
muscular;
b) Auxiliar a aplicaco de testes de avaliação fIsica;
c) Auxiliar a aplicação das técnicas especificas de futebol, atletismo,
basquete, voleibol e outras atividades esportivas;

(7
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d) Auxiliar a desenvolvimento e coordenaco das praticas esportivas
especificas, vistas ao born desempenho dos mesmos em competicôes;
e) Organizar a limpeza e o local de trabalho;
f) Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo
Chefe executivo Municipal ou pelo Técnico Desportivo.

XXXVIII - Chefe Divisão J.S.M.:

a) cooperar no preparo e execuço da mobilizaçäo de pessoal, de acordo
corn as normas baixadas pela Regio Militar;
b) cooperar para a alistamento militar dos brasileiros, procedendo de
acordo corn as norrnas vigentes;
c) informar ao cidadäo alistado sobre as providências a serern tomadas
quando de sua mudanca de domiclilo;
d) providenciar a atualizaco dos dados cadastrais do cidadão, relativas

a

mudanca de domicIlio, no portal do Servico Militar, Sermil, na internet;
e) orientar as brasileiros que näo possuam registro civil a cornparecerem a
urn cartório de registro civil a fim de possibilitar a seu alistamento;
f) realizar a carregamento dos arquivos de alistamento no portal do Sermil,
na internet;
g) gerar a relatório contendo as datas e námeros dos arquivos de
alistamento carregados no portal do Sermil, na internet;
h) realizar as cansultas de cidadão no portal do Sermil, sempre que julgar
necessá rio;
i) providenciar a retificaçäo dos dados cadastrais dos alistados, reservistas,
dispensados e isentos do serviço militar no portal do Sermil;
j)

validar as dados cadastrais dos cidadaos que realizarem a pré-

alistarnento pela Internet, conferindo-os corn a docurnentacão apresentada;
k) restituir, aos interessados, Os documentos apresentados para fins de
alistamento militar, depois de extraldos as dados necessários;

,
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I) providenciar a averbaco dos dados de exercicios de apresentaço da
reserva no portal do Sermil;
m) preencher os certificados de dispensa de incorporaçäo e certificados de
isençäo, encaminhando-os

a

Del SM, para fins de assinatura;

XXXIX - Chefe de Almoxarifado:

a) Manter o Almoxarifado tecnicamente organizado de modo a atender as
atividades de recebimento, guarda e distribuição de material;
b) Controlar 0 atendimento das necessidades de material e providenciar
seu provimento;
C) Controlar o consumo de material por espécie e por unidade, para efeitos

de previsão e controle dos gastos, visa ndo, tam bern a red uçao de custos;
d) Providenciar a emissão de relatórios periódicos de acompanhamento;
e) Registrar a entrada e salda de materlais pelo custo médio ponderado;
f) Controlar o estoque máximo e mInimo, comunicando o órgo responsävel
pelas compras;
g) Elaborar a prestação de contas nos prazos e modelos exigidos pelo TCESP.

XL - Chefe de Divisão de Laboratório e Análise

a) desenvolver atividades auxiliares em laboratório de análises clinicas;
coletar material para testes;
b) preparar meios de cultura, soluçôes e reativos;
c) efetuar classificaço, testes e provas de amostras;
d) auxiliar na realizaçao de determinaçôes qulmicas;
e) responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento
utilizado;
f) registrar resultados em papeletas e livros de registro;
34
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g) executar tarefas afins.

XLI - Chefe de Divisäo Médica Veterinâria

a) Planejar, promover, orientar e executar acbes de Vigiläncia Sanitária em
articuIaço com a Direçäo Estadual do SUS;
b)

Participar, corn árgos afins (Secretária Estadual de Saiide), na

formulaçäo da politica e na execuço de acöes de Vigilância Sanitária;
c) Elaborar, em conjunto corn a Delegacia Regional de Saüde, o programa
de Vigilância Sanitária de Alimentos;
d) Executar cornplementarmente, sem prejuIzos a Legislaco Estadual e
Federal, licenciamento e fiscalizaço nos estabelecimentos cornercials e
industriais de alimentos, comércio ambulante de alimentos, transporte de
alimentos, estabelecimentos de diversâo püblicas (piscinas, cinemas,
circos, teatros, parques, ginásios de esportes, jogos eletrônicos, video
locadoras, boates), postos de gasolina, hotéis, motéis, pensöes,
estabelecimentos que comercializarn agrotóxicos, abatedouros;
e) Coletar alimentos para análise de controle e fiscal;
f) Desenvolver acôes, em conjunto corn a esfera estadual, relativas

a

coordenaçao, orientaçao e execucao dos programas de controle de
zoonoses, (raiva, leptospirose, hidatidose, toxoplasmose, cisticercose,
brucelose, tuberculose, etc.) e demais agravos de saijde püblica no carnpo
de abrangência;
g) Participar do planejamento e organização da Rede Regionalizada do
Sistema Unico de SaCde;
h) Fornecer subsIdios a esfera estadual para avaliacao dos prejuIzos;

XLII- Chefe de Divisão de Cadastro
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a)

compete atuar, notificar e intimar os infratores das obrigacôes

tributárias e das normas municipais de postura, corn base em vistorias
realizadas para presta rem esciarecimentos ou paga rem seus débitos;
b) atender as reclamacôes do püblico em geral, quanto aos problemas que
possam prejudicar o seu bern estar na seguranca e tranqUilidade, corn
referência as residências, eventos, estabelecimentos comercials, indüstrias
ou prestadores de serviços;
c) conferir inscriçöes dos contribuintes nas atividades adequadas;
d) organizar comandos fiscais;
e) executar outras tarefas correlatas.

XLIII - Chefe Divisão de Transporte

a) compete reestruturar a linha de transportes;
b) oferecer transporte corn qualidade;
c) exigir cumprimento das normas que constarn do Código Nacional de
Trânsito;
d) monitorar e controlar a quilometragem diana dos velculos;
e) executar outras tarefas correlatas.

XLIV- Chefe de Recursos Humanos

a) dirigir o setor de recursos humanos delegando tarefas aos servidores
integrantes da equipe de trabaiho;
b) supervisionar os atos relativos

a vida funcional dos servidores piiblicos;

c) supervisionar os servicos de elaboração de foiha de pagarnento e demais
rotinas do setor;
d) dinigir a emissão de pareceres sobre os servicos que Ihe são inerentes;
e) supervisionar a montagem de processos de aposentadonia e pensão na
forma da el;
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f) assessorar a comissão que executa o processo do estágio probatório dos
servidores;
g) chefiar Os servicos de informaçöes determinadas por lei aos órgãos de
fiscalizacão internos e externos, bern corno aos órgos de controle do
Governo Federal ou Estadual; e
h) executar demais atividades correlatas.

XLV - Chefe de Setor de Esporte/Lazer

Planejar, gerenciar, coordenar e implementar a PolItica Municipal de
Esportes e Lazer, de acordo corn as diretrizes e orientaçöes estratégicas
definidas pelo Governo Municipal, promovendo a Cultura Esportiva e o
desenvolvimento da população em sua plenitude na cidade, através da
excelência na oferta de atividade fIsica e esporte, corn a finalidade de
tornar o municIpio modelo de poiltica e desenvolvimento esportivo
nacional, proporcionando a todos os munIcipes possibilidades de práticas
es P0 rti va s.

-

XLVI - Chefe de Projeto Sócio-Educativo

a) interagir corn os diversos programas setoriais de órgãos ou entidades
executoras de poilticas püblicas que tratem de questôes afetas ao
atendimento socioeducativo no MunicIpio;
b) articular-se corn organizaçóes governamentais e nào governamentais,
bern assim corn entidades de defesa dos direitos das criancas e
adolescentes;
C) realizar estudos, diagnósticos e pesquisas acerca do atendimento
socioeducativo no MunicIplo;
d) definir eixos e diretrizes para atendimento socioeducativo e formular
propostas visando o seu aprimoramento.
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XLVII - Chefe de Vigflância Sanitária

a)

Coordenar e supervisionar as açöes do Programa de VigiIância

Sanitária em Estabelecimentos Prestadores Servicos de Saüde no
MunicIplo;
b)

Auxiliar na eta boracão de normas técnicas;

c)

Estabelecer e acompanhar indicadores sanitärios e de qualidade do

funcionamento dos estabelecimentos prestadores de servicos de saide;
d)

Análise de processos, projetos arquitetônicos em conjunto e emissào

de pareceres;
e)

Assessorar e prestar consultoria as equipes de Vigilância Sanitária do

MunicIplo de sai:ide em: controle de infecçäo, assuntos técnicos e
sanitários, Iegislaçôes e normas técnicas sanitárias e Processo
Administrativo Sanitário;
f)

Realizar inspecñes sanitárias complementar e/ou suplementar junto

ao municIplo;
g)

Realizar palestras, elaborar matérias e materials de orientacão e

esciarecimento

a

respeito

de

assuntos

de

abrangência

da

vigilância

sanitária destinada a: profissionais de saüde, alunos da area de saüde de
universidades, faculdades e cursos técnicos, imprensa e populacão em
g era I.

XLVIII - Chefe de Gabinete

a) Assistir ao Prefeito em suas atividades relacionadas com autoridades e
atendimento ao pübico em geral;
b) atender as pessoas que desejarem falar corn o Prefeito, encaminhandoas e orientando-as para a solucão dos respectivos assuntos ou marcandoIhes audiências;
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c) atender ou encaminhar aos órgàos competentes, de acordo corn o
assunto, que Ihe disser respeito, as pessoas que solicitarem informaçöes ou
serviços da Prefeitura;
d) organizar audiências do Prefeito; selecionando os pedidos, coligando
dados para a compreensão do histárico do assunto, análise e deciso final;
e) organizar a agenda de atividades e programas oficlais do Prefeito e
tomar providências necessárias para a sua observância;
f) acompanhar, nos órgãos municipais, o andarnento das providências
determinadas pelo Prefeito;
g) fazer registros relativos as audiências, visitas, conferências e reuniöes
que deva participar ou que tenham o interesse do Prefeito, coordenando as
providências corn elas relacionadas;
h) coordenar as expedicöes de convites e anotar as providências que se
tornem necessárias ao fiel cumprirnento do programa;
i) dirigir o cerimonial do Prefeito;
j) providenciar o encaminhamento de pedido de diárias ou de despesas de
viagens do Prefeito ao órgão competente da Prefeitura, bern como a devida
prestacao de contas dessas despesas;
k) executar outras tarefas correlatas.

XLIX - Chefe de Divisão de Servi(;os de água e esgoto:

a) 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 do setor;
b) Dirigir e controlar os trabalhos que Ihe são afetos, respondendo pelos
encargos a eles atribuidos;
c) Planejar e mandar executar trabalhos;
d) Obedecer a ordens superiores;
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e) Cobrar execuco de trabaihos e distribuir tarefas;
f)

Zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua

re s po nsa bill dade;
g) Manter controle e fazer relatórios;
h) Comunicar a seu superior imediato todo e qualquer problema de pessoal
ou de trabalho que näo possa resolver;
I) Tomar iniciativas na ausência do Secretário Municipal do setor;
j) Zelar pelas ferramentas, carros, máquinas, equiparnentos e implernentos
sob sua responsabilidade;
k) Solicitar a aquisicào de materiais, pecas e outras tarefas correlatas

L - Assessor NIvel I

a) prestar consultoria e assessoramento as Secretarias, nas areas em que
seja exigido o ensino superior;
b)

elaborar pareceres em processos administrativos que necessitem

con hecimento técnico;
c) solicitar a compra de materials e equipamentos;
d) sugerir ao Secretário alteraçöes na legislação pertinente, de modo a
ajustá-la ao interesse püblico do Municiplo;
e) elaborar, redigir, estudar e exarninar projetos;
f) participar de corn issöes;
g) atender o püblico em geral;
h) realizar outras tarefas afins.

LI - Assessor NIvel II

a) prestar consultoria e assessoramento as Secretarias, nas areas em que
seja exigido o ensino médio;

MEI

,
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b) sugerir ao Secretário alteraçâes na legislacäo pertinente, de modo a
ajustá-la ao interesse piblico do MunicIplo;
C) elaborar, redigir, estudar e examinar projetos;

d) elaborar e redigir documentos;
e) solicitar a compra de materlais e equipamentos;
f) executar as atividades de administraçäo geral, controle de material e
patrirnônio;
g) atender o püblico em geral;
h) realizar outras tarefas afins

LII - Assessor NIvel III

a) assessorar direto a pessoal executivo dos diferentes árgãos municipais;
b) lidar corn poilticas, programas e projetos de desenvolvimento urbano e
humano, em assuntos de transporte, trânsito, saiide, segurança piiiblica,
servicos gerais, comunicaço e outros ligados a municipalidade;
c) executar servicos de análise e projecäo de demandas sociais e de
serviços püblicos;
d)

organizar melos e pessoal para atividades de atuacäo tática e

operacional da rnunicipalidade;
e) fazer a interface interinstitucional e interna, em assuntos delegados por
su periores;
f)

coordenar

internacionais,

Os

processos

piiblicos

de

captacão

e/privados,

para

de

recursos

elaboracão

de

nacionais

e

estudos

e

formulacao e realização de acöes, programas e projetos especlais de
interesse para 0 municIplo;
g) atuar junto as entidades da Administraçäo Piiiblica Direta e Indireta
responsáveis

pelos

projetos

a

serem

implantados

e/ou

financiados,

fornecendo o apolo técnico necessário para facilitar e otirnizar aos servicos
ptiblicos
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h) executar atividades assemeihadas e afins, quando solicitados, de
maneira esporádica ou em projetos no qual esteja vinculados interesses
soclais e da administraçäo publica.

LIII - Assessor de Tesouraria e Finanças

a) coordenar a execuço do piano de governo, do piano plurianual, das
diretrizes orçamentárias, dos orçamentos anuals e dos pianos e programas
setorlais;
b) supervisionar a eIaboraço de projetos, estudos e pesquisas necessárias
ao desenvoivimento das polIticas estabelecidas peio governo municipal;
c) assessorar os servidores do setor contábil e de tesouraria na execucão
orçamentária e de movimentaço financeira;
d)

coordenar Os servicos da area tributária e da produco primária,

orientando a equipe executora, sempre que necessário;
e) eventuaimente, se habilitado, dirigir veIcuio automotor estritamente no
desempenho das funcöes de chefia e assessoramento;
f) executar tarefas afins.

LIV - Assessor de Programas e Projetos

a) Eiaborar projetos para captaco de recursos junto aos diversos órgãos
pbiicos na esfera federal e estadual e nas fontes de financiamentos
privadas e internacionais;
b) Dar suporte ao Gabinete do Prefeito e aos Secretários Municipais nas
açôes relacionadas a projetos de desenvolvimento; • Gerenciar todos os
Convênios da Prefeitura;
c)

Assessorar todas as Secretarias corn relaço

a

confecco,

implementação, condução e realizacão dos projetos e convênios;
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d)

Conduzir e coordenar todos os programas dentro do Sistema de

Convênios;
e)

Elaborar planejamento estratégico participativo corn acôes de

desenvolvirnento, integraco, sustentabilidade e inclusäo;
f) Aprimorar os processos de desenvolvimento local;
g) Ira balhar todas as logIsticas na area de desenvolvirnento sustentável;
h) Desenvoiver projetos, programas ou açöes de excepcional irnportância
para o municIpio, corn o objetivo de melhorar a qualidade de vida da
cidade;
I) promover e coordenar os processos de captacào de recursos nacionais e
internacionais, piiblicos e/privados, para elaboração de estudos e
formulaçäo e realização de acöes, programas e projetos especials de
interesse para 0 municIpio;
j)

atuar junto as entidades da Administração Püblica Direta e Indireta

responsáveis pelos projetos a serem implantados e/ou financiados,
fornecendo o apoio técnico necessário para facilitar e otimizar a captaço
dos recursos e implementação;
k) Elaborar e promover, através de acordos e convênios corn as instituiçöes
de ensino, cursos de capacitacäo ern desenvolvirnento de projetos e
programas na esfera da Administração Piijblica Municipal.

LV - CHEFE DO BANCO DO POVO

a) Coordenar e controtar as atividades do Banco do Povo.
b) Ser o elemento de contato da Unidade de Crédito Municipal corn o
agente financeiro.
c) Controlar e analisar as liquidaçöes dos financiamentos.
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d) Exercer as funcôes de assessoramento nas reuniôes do Comitê de
Crédito Municipal.
e) Analisar as Solicitaçôes de Financiamento.
f) Zelar pela qualidade da carteira de crédito.
g) 0 desempenho de outras atividades que Ihe sejam atribuldas pelo
Chefe do Poder Executivo, no âmbito de sua area de atuaçäo.
ART. 11 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçäo, revogadas as
disposicöes em contrário.

GABINETE DO PREFEITO
São Jose da Bela Vista, 06 de Junho de 2017.

PAULO CESAR-LOPESDO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

