Prefeitura Municipal de Marília
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N° 8 6 6 DE 31 DE JULHO DE 2019

MODIFICA

AS

LEIS

COMPLEMENTARES

NS.

11/1991

E

678/2013.

REESTRUTURANDO FUNÇÕES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA. A
SEREM

DESEMPENHADAS POR

SERVIDORES

TITULARES

DE

CARGOS

EFETIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
DANIEL ALONSO, Prefeito Municipal de Marília,
usando de atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal de Marília aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 1°. Ficam extintas 6 (seis) funções de Coordenador constantes da alínea "b" do
inciso 11 - Secretaria Municipal da Administração do artigo 250-H da Lei Complementar n°
11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, ficando revogada a referida
alínea.

Art. T. Ficam extintas 5 (cinco) funções de Supervisor constantes da alínea "c" do
inciso 11 - Secretaria Municipal da Administração do artigo 250-H da Lei Complementar n°
11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, ficando revogada a referida
alínea.

Art. 3°. Fica extinta 1 (uma) das 2 (duas) funções de Supervisor de Serviços do
PROCON-Marília constantes da alínea "d" do inciso 11 - Secretaria Municipal da

Administração do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente, passando a alínea a vigorar com a redação abaixo indicada,
ficando acrescentadas as atribuições da função remanescente ao Anexo Vil da referida Lei
Complementar, conforme redação anexa à presente:

"d) 1 (uma)função de Supervisor de Serviços do PROCON-Marília."
Art. 4°. Ficam extintas 2(duas)funções de Encarregado de Serviços Administrativos
constantes alínea"m" do inciso 11 - Secretaria Municipal da Administração do artigo 250-H

da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente,
ficando revogada a referida alínea.

Art. 5°. Ficam extintas as seguintes funções constantes do item V - Secretaria

Municipal da Administração do Anexo IV - Funções Gratificadas da Lei Complementar n°
11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente:

111III IV -

1 (uma)função de Chefe da Divisão de Protocolo, Símbolo FG-1.
1 (uma)função de Chefe do Serviço de Cadastro de Protocolos, Símbolo FG-2.
1 (uma)função de Encarregado do Setor de Tramitação de Protocolos, Símbolo FG-3.
1 (uma)função de Chefe da Divisão de Benefícios Funcionais, Símbolo FG-1.
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V - 1 (uma)função de Chefe da Divisão de Arquivo Funcional, Símbolo FG-1.
VI - 1 (uma)função de Chefe da Divisão de Digitalização de Documentos, Símbolo FG-1.
Art. 6°. Fica transformada a função de Encarregado de Avaliação de Desempenho e
Serviços Administrativos constante da alínea "p" do inciso II - Secretaria Mimicipal da
Administração do artigo 250-H da Lei Complementar n° II, de 17 de dezembro de I99I,
modificada posteriormente, em Supervisor de Avaliação de Desempenho e Serviços
Administrativos, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao item III do Anexo VII
da referida Lei Complementar, conforme redação anexa à presente.
Art. 7°. Fica transformada a função de Encarregado de Cadastro Funcional constante
da alínea "q" do inciso II - Secretaria Municipal da Administração do artigo 250-H da Lei
Complementar n° 11, de 17 de dezembro de I99I, modificada posteriormente, em
Supervisor de Cadastro Funcional, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao item
III do Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redação anexa à presente.
Art. 8°. Fica transformada a função de Encarregado do Setor de Copa, Símbolo FG3, constante do item V - Secretaria Municipal da Administração do Anexo IV - Funções
Gratificadas da Lei Complementar n° II, de 17 de dezembro de I99I, modificada
posteriormente, em Chefe da Divisão de Copa, Símbolo FG-I, ficando acrescentadas as
respectivas atribuições ao item III do Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme
redação anexa à presente.
Art. 9°. Fica transformada a função de Encarregado do Setor de Vigilância, Símbolo
FG-3, constante do item V - Secretaria Municipal da Administração do Anexo
IV - Funções Gratificadas da Lei Complementar n° II, de 17 de dezembro de I99I,
modificada posteriormente, em Chefe da Divisão de Vigilância, Símbolo FG-I, ficando
acrescentadas as respectivas atribuições ao item III do Anexo VII da referida Lei
Complementar, conforme redação anexa à presente.

Art. 10. Ficam criadas as seguintes funções no inciso II - Secretaria Municipal da
Administração do artigo 250-H da Lei Complementar n° II, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao item III do
Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redações anexas à presente:
"ee) I (uma)função de Diretor do Procon-Marília.
ff) 1 (uma)função de Diretor do Ganha Tempo Municipal,
gg) 1 (uma)função de Coordenador do Protocolo Geral,
bb) 1 (uma)função de Supervisor de Serviços de Protocolo,
ii) I (uma)função de Coordenador Jurídico,
jj) I (uma)função de Diretor de Recursos Humanos,
kk) 2(duas)funções de Coordenador de Recursos Humanos.
II) I (uma) fimção de Supervisor de Serviços Administrativos da Diretoria de
Recursos Humanos,

mm)I(uma)função de Supervisor de Controle de Freqüência,
nn) 1 (uma)função de Encarregado do Arquivo Funcional,
oo) 1 (uma)função de Diretor da Folha de Pagamento.
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pp) 1 (uma)função de Coordenador da Folha de Pagamento.
qq) 1 (uma)função de Supervisor de Serviços de Convênios da Folha de Pagamento.
rr) 1 (uma)função de Supervisor de Serviços de Encargos Sociais.
ss) 1 (uma)função de Supervisor de Atos Oficiais.
tt) 1 (uma) função de Encarregado da Zeladoria do Paço Municipal e Unidades
Adjacentes."

Art. 11. Fica criada 1 (uma)função de Chefe da Divisão de Controle de Projetos de
Lei, Símbolo FG-1, no item V - Secretaria Mimicipal da Administração do Anexo
IV - Funções Gratificadas da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao item III do
Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redação anexa à presente.
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Art. 12. Ficam extintas 3 (três) funções de Coordenador constantes da alínea "b" do
inciso III - Secretaria Municipal da Fazenda do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11,
de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, ficando revogada a referida alínea.
Art. 13. Ficam extintas 2(duas) funções de Supervisor constantes da alínea "c" do
inciso III - Secretaria Municipal da Fazenda do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11,
de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, ficando revogada a referida alínea.
Art. 14. Fica extinta 1 (uma) função de Chefe do Serviço de Lançamento de
Arrecadações Diversas, Símbolo FG-2, constante do item VI - Secretaria Municipal da
Fazenda do Anexo IV - Funções Gratificadas da Lei Complementar n° 11, de 17 de
dezembro de 1991, modificada posteriormente.

Art. 15. A função de Diretor constante da alínea "a" do inciso III - Secretaria
Municipal da Fazenda do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de
1991, modificada posteriormente, fica denominada Diretor de Contabilidade, ficando
acrescentadas as respectivas atribuições ao item VIII do Anexo VII da referida Lei
Complementar, conforme redação anexa à presente.
Art. 16. Ficam alteradas as atribuições da função de Supervisor de Serviços de
Contabilidade constante da alínea "f do inciso III - Secretaria Mimicipal da Fazenda do
artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada

posteriormente e acrescentadas ao item VIII do Anexo VII - Atribuições de Funções de
Confiança da referida Lei Complementar, conforme redação anexa à presente.
Art. 17. Fica transformada a função de Encarregado de Serviços Administrativos
constante da alínea "h" do inciso III - Secretaria Municipal da Fazenda do artigo 250-H da
Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, em

Supervisor de Serviços Administrativos, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao
item VIII do Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redação anexa à presente.
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Art. 18. Fica transformada a função de Encarregado de Cadastro Mobiliário
constante da alínea "i" do inciso III - Secretaria Municipal da Fazenda do artigo 250-H da
Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, em
Coordenador de Cadastro Mobiliário, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao
item VIII do Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redação anexa à presente.

Art. 19. Ficam criadas as seguintes funções no inciso III - Secretaria Municipal da
Fazenda do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao item VIII do
Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redações anexas à presente:
"m) 1 (uma)função de Coordenador de Contabilidade,
n) 1 (uma)função de Diretor da Tesouraria,
o) 1 (uma)função de Coordenador da Tesouraria,

p) 1 (uma)função de Supervisor de Serviços da Tesouraria,
q) 1 (uma)função de Coordenador de Serviços Administrativos,
r) 1 (uma)função de Diretor de Cadastro Imobiliário.
Art. 20. Fica transformada a função de Chefe do Serviço de Controle de
Movimentação Bancária, Símbolo FG-2, constante do item VI - Secretaria Municipal da
Fazenda do Anexo IV - Funções Gratificadas da Lei Complementar n° 11, de 17 de
dezembro de 1991, modificada posteriormente, em Chefe da Divisão de Controle de
Movimentação Bancária, Símbolo FG-1, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao
item VIII do Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redação anexa à presente.
Art. 21. Fica criada 1 (uma)função de Chefe da Divisão de Receita, Símbolo FG-1,
no item VI - Secretaria Municipal da Fazenda do Anexo IV - Funções Gratificadas da Lei
Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, ficando
acrescentadas as respectivas atribuições ao item VIII do Anexo VII da referida Lei
Complementar, conforme redação anexa à presente.

Art. 22. O artigo 250-F da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 250-F - Os servidores designados, por Portaria, para o desempenho de função
de Pregoeiro farão jus a uma gratificação mensal no valor equivalente a 42,5%
(quarenta e dois e meio por cento)do valor do Símbolo C-1 A.

Parágrafo único. São atribuições de Pregoeiro:
I - conduzir o procedimento licitatório, inclusive na fase de lances;
II - credenciar os interessados, mediante a verificação dos documentos que
comprovem a existência de poderes para formulação de propostas, lances e
demais atos inerentes ao certame;

111 - receber a declaração dos licitantes de que cumprem plenamente os requisitos
de habilitação, bem como os envelopes-proposta e os envelopesdocumentação;
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IV - analisar as propostas e desclassificar aqueles que não atenderam os requisitos
previstos no edital;
V - classificar as propostas segimdo a ordem crescente de valores ao final
ofertados e a decidir motivadamente quanto à aceitabilidade do menor preço;
VI - adjudicar o objeto do certame ao licitante vencedor, se não tiver havido na
sessão pública a declaração de intenção motivada de interposição de recurso;
Vil - elaborar a ata da sessão pública, que deverá conter, sem prejuízo de outros
elementos, o registro:
a) do credenciamento;

b) das propostas e dos lances formulados, na ordem de classificação;
c) da decisão a respeito da aceitabilidade da proposta de menor preço;
d) da análise dos documentos de habilitação; e
e) os motivos alegados pelo licitante interessado em recorrer.
Vlll - receber os recursos;

IX - encaminhar o processo devidamente instnudo à autoridade superior para o
exercício das atribuições definidas em regulamento."
Art. 23. O subitem VI das atribuições do cargo de Secretário Municipal da Fazenda
constante do item VI do Anexo 1 da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente, passa a vigorar com a seguinte redação:
"VI - movimentar, juntamente com o Diretor da Tesouraria, as contas bancárias
abertas no CNPJ n°. 44.477.909/0001-00 da Prefeitura Municipal de Marília, CNPJ
n°. 14.278.219/0001-61 do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ n°. 14.837.020/000126 do Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ n°. 31.024.203/0001-41 da
Secretaria Municipal da Educação, CNPJ n°. 22.620.517/0001-16 do Fundo
Municipal dos Direitos do Idoso, e demais Fundos constantes no Orçamento Geral
do Município.".
GABINETE DO PREFEITO

Art. 24. Fica extinta 1 (uma) das 2 (duas) funções de Supervisor de Serviços
Administrativos constantes da alínea "e" do inciso 1 - Gabinete do Prefeito do artigo 250-H
da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente,
passando a referida alínea a vigorar com a seguinte redação:
"e) 1 (uma)função de Supervisor de Serviços Administrativos."
Art. 25. A função de Coordenador constante da alínea "a" do inciso 1 - Gabinete do
Prefeito do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991,

modificada

posteriormente, fica

denominada

Coordenador

Geral

de

Serviços

Administrativos, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao item 1 do Anexo Vil da
referida Lei Complementar, conforme redação anexa à presente.

Art. 26. Fica acrescentada 1 (uma)função de Supervisor de Serviços Fotográficos na
alínea "d" do inciso 1 - Gabinete do Prefeito do artigo 250-H da Lei Complementar n'
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de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, passando a referida alínea a vigorar
com a seguinte redação:
"d)2(duas)funções de Supervisor de Serviços Fotográficos."
Art. 27. Fica criada a seguinte fimção no inciso I - Gabinete do Prefeito do artigo
250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente,
ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao item I do Anexo VII da referida Lei
Complementar, conforme redação anexa à presente:

"f) 1 (uma)função de Coordenador de Serviços Administrativos."
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Art. 28. Fica extinta 1 (uma)função de Chefe da Divisão de Controle de Cobrança
de Dívida Ativa, Símbolo FG-1, constante do item II - Procuradoria Geral do Município do
Anexo IV - Fimções Gratificadas da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente.
Art. 29. Ficam criadas as seguintes funções no inciso V - Procuradoria Geral do
Município do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao item II do
Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redações anexas à presente:

"n) 1 (uma) função de Supervisor de Serviços Administrativos e Controle de
Protocolos das Subprocuradorias.
0) 1 (uma) função de Encarregado do Serviço de Atendimento e Negociação da
Dívida Ativa e Tributária."
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Art. 30. Ficam criadas as seguintes funções no inciso VI - Secretaria Municipal da
Cultura do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao item XII do
Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redações anexas à presente:
"f)
g)
h)
1)

1 (uma)função de Supervisor da Biblioteca Pública.
1 (uma)função de Supervisor do Teatro Municipal.
1 (uma)função de Supervisor de Serviços de Apoio ao Museu de Paleontologia.
1 (uma) função de Encarregado de Serviços Gerais do Centro Cultural e de
Lazer."

Art. 31. Fica criada 1 (uma) função de Chefe da Divisão de Controle de

Equipamentos de Incêndio, Símbolo FG-1, no item VIII - Secretaria Municipal da Cultura
do Anexo IV - Funções Gratificadas da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de
1991, modificada posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao
XII do Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redação anexa à presente.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Art. 32. Fica transformada a função de Supervisor constante da alínea "a" do inciso
VII- Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do artigo 250-H da Lei

Complementar n° II, de 17 de dezembro de I99I, modificada posteriormente, em
Coordenador de Serviços Administrativos, ficando acrescentadas as respectivas atribuições
ao item IV do Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redação anexa à
presente.

Art. 33. Ficam extintas as funções constantes do item X - Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social do Anexo IV - Funções Gratificadas da Lei
Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente:

I - 2 (duas) das 10 (dez) funções de Chefe de Unidade da Casa do Pequeno Cidadão,
Símbolo FG-I.

II - 4(quatro)funções de Chefe do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS,
Símbolo FG-1.

III - I (uma) função de Chefe do Centro de Referência Especializado de Assistência
Social - CREAS,Símbolo FG-1.

Art. 34. Fica transformada a função de Encarregado de Proteção Social Básica CRAS constante da alínea "c" do inciso VII - Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de

I99I, modificada posteriormente, em Coordenador da Proteção Social Básica - Centro de
Referência de Assistência Social, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao item
IV do Anexo VII da referida Lei Complementar,conforme redações anexas à presente.
Art. 35. Fica transformada a função de Encarregado de Proteção Social Básica CPC constante da alínea "d" do inciso VII - Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de
I99I, modificada posteriormente, em Coordenador da Proteção Social Básica - Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ficando acrescentadas as respectivas atribuições
ao item IV do Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redações anexas à
presente.

Art. 36. Fica transformada a função de Encarregado de Proteção Social - Alta
Complexidade constante da alínea "e" do inciso VII - Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de
I99I, modificada posteriormente, em Coordenador da Proteção Social Especial - Alta

Complexidade, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao item IV do Anexo VII da
referida Lei Complementar, conforme redação anexa à presente.
Art. 37. Fica transformada a função de Encarregado de Proteção Social - Média
Complexidade constante da alínea "f do inciso VII - Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro
1991, modificada posteriormente, em Coordenador da Proteção Social Especial -

V
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Complexidade,ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao item IV do Anexo VII da
referida Lei Complementar,conforme redação anexa à presente.
Art. 38. Fica transformada a função de Encarregado de Vigilância Socioassistencial
constante da alínea "h" do inciso VII - Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de
1991, modificada posteriormente, em Supervisor de Vigilância Socioassistencial, ficando
alteradas as respectivas atribuições constantes do item IV do Anexo VII da referida Lei
Complementar, conforme redação anexa à presente.

Art. 39. Fica transformada a fimção de Encarregado de Atendimento do CadÚnico
constante da alínea "i" do inciso VII - Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de

1991, modificada posteriormente, em Coordenador do CadÚnico, ficando alteradas as
respectivas atribuições constantes do item IV do Anexo VII da referida Lei Complementar,
conforme redação anexa à presente.
Art. 40. Fica transformada a função de Encarregado de Recursos Humanos da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social constante da alínea "k" do
inciso VII - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do artigo 250-H
da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, em
Coordenador de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, inalteradas as atribuições.

Art. 41. Ficam criadas as seguintes fimções no inciso VII - Secretaria Mimicipal de
Assistência e Desenvolvimento Social do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17
de dezembro de 1991, modificada posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas
atribuições ao item IV do Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redações
anexas à presente;

n) 5 (cinco) funções de Encarregado do Centro de Referência de Assistência Social CRAS.

o) 1 (uma) função de Encarregado do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social - CREAS.

p) 1 (uma)função de Supervisor da Articulação da Política da Assistência Social.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Art. 42. Fica extinta 1 (uma) função de Chefe do Pronto Atendimento da Região
Norte constante do inciso VI do artigo 249-D da Lei Complementar n° 11, de 17 de
dezembro de 1991, modificada posteriormente, ficando revogado o referido inciso.

Art. 43. Ficam extintas as seguintes funções constantes do item IX - Secretaria
Municipal da Saúde do Anexo IV - Funções Gratificadas da Lei Complementar n° 11, de 17
de dezembro de 1991, modificada posteriormente:

I - 1 (uma)função de Chefe da Divisão de Central de Ambulâncias, Símbolo FC^
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II - 1 (uma)função de Chefe da Polielínica da Região Oeste, Símbolo FG-I.
Art. 44. Fiea transformada a função de Coordenador do Fundo Municipal de Saúde
constante da alínea "d" do inciso X - Secretaria Municipal da Saúde do artigo 250-H da Lei

Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, em Diretor
do Fundo Municipal de Saúde, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao item IX
do Anexo Vil da referida Lei Complementar, conforme redação anexa à presente.
Art. 45. Ficam criadas as seguintes funções no inciso X - Secretaria Municipal da
Saúde do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada
posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao item IX do Anexo Vil
da referida Lei Complementar, conforme redações anexas à presente:

"ii)

1 (uma)função de Supervisor de Serviços de Controle de Prestações de Contas
do Fundo Municipal de Saúde.

jj) 1 (uma)função de Supervisor da Central de Ambulâncias.
Wc) 1 (uma) função de Supervisor de Serviços de Fisioterapia do Centro de
Atenção Psieossocial- CAPS.

11)

1 (uma) função de Supervisor de Acompanhamento do Programa Estratégia
Saúde da Família.

mm) 1 (uma)função de Supervisor de Transporte da Saúde.
rm) 1 (uma)função de Supervisor da Polielínica da Região Oeste.
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Art. 46. Ficam alteradas as atribuições da função de Chefe da Divisão de Laudos
constante do item IV - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano do Anexo IV -

Funções Gratificadas da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada
posteriormente e acrescentadas ao item XV do Anexo Vil da referida Lei Complementar,
conforme redação anexa à presente.

Art. 47. Fiea transformada a função de Encarregado de Serviços Administrativos
constante da alínea "a" do inciso Xll - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano do

artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada
posteriormente, em Supervisor de Serviços Administrativos, ficando acrescentadas as
respectivas atribuições ao item XV do Anexo Vil da referida Lei Complementar, conforme
redação anexa à presente.

Art. 48. Fica criada a seguinte função no inciso Xll - Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de
1991, modificada posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao item
XV do Anexo Vil da referida Lei Complementar, conforme redação anexa à presente:
"b) 1 (uma)função de Supervisor de Atendimento ao Público."

V'
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE

Art. 49. Ficam extintas as seguintes funções constantes do item XI - Secretaria
Municipal de Esportes, Lazer e Juventude do Anexo IV - Funções Gratificadas da Lei
Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente:
I- 1 (uma)função de Assistente.
II- 1 (uma)função de Chefe da Divisão de Serviços Diversos.
111 - 6(seis) funções de Encarregado do Setor de Unidades Esportivas.

Art. 50. Ficam criadas as seguintes funções no inciso Xlll - Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Juventude do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de
dezembro de 1991, modificada posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas
atribuições ao item XVI do Anexo Vil da referida Lei Complementar, conforme redações
anexas à presente:
"c) 2 (duas) funções de Encarregado de Serviços de Capinação e Limpeza da
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude;
d) 2(duas)funções de Encarregado de Serviços do Centro Esportivo Mariliense."
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DE LIMPEZA PÚBLICA
Art. 51. Ficam extintas as seguintes funções constantes do item XVll - Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Pública do Anexo IV - Funções Gratificadas da
Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente:
1 - 1 (uma)função de Encarregado do Setor de Coleta de Lixo, Símbolo FG-3;
II - 1 (uma)função de Chefe da Divisão de Controle da Frota, Símbolo FG-1;
III - 1 (uma) função de Chefe da Divisão Administrativa de Controle da Frota, Símbolo
FG-1;

IV - 1 (uma)função de Chefe da Divisão de Controle da Frota do SAMU,Símbolo FG-1;
V - 1 (uma)função de Chefe da Divisão de Manutenção de Veículos, Símbolo FG-1.
Art. 52. Fica extinta 1 (uma) função de Supervisor da Subfrota da Saúde constante
da alínea "i" do inciso XVI - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Pública
do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada
posteriormente, ficando revogada a referida alínea.
Art. 53. Fica alterada a denominação da função de Supervisor de Serviços
Administrativos constante da alínea "d" do inciso XVI - Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e de Limpeza Pública do artigo 250-H e do Anexo Vil - Atribuições de Funções
de Confiança da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada
posteriormente, para Supervisor de Serviços Administrativos do Meio Ambiente,inalteradas
as atribuições.
Art. 54. Ficam alteradas as atribuições das seguintes funções constantes do item V,
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Pública do Anexo Vil - Atribuiç
V
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de Funções de Confiança da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991,
conforme redações anexas à presente;

1 - Supervisor da Manutenção de Veículos.
II - Supervisor do Núcleo de Manutenção da Subffota.
III - Chefe da Divisão de Manutenção da Frota Escolar.
IV - Chefe da Divisão de Abastecimento da Frota.

V - Chefe da Divisão de Controle de Documentação da Frota.

Art. 55. Fica transformada a função de Encarregado do Setor de Funilaria e Pintura,
Símbolo FG-3, constante do item XVII - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de

Limpeza Pública do Anexo IV - Funções Gratificadas da Lei Complementar n° 11, de 17 de
dezembro de 1991, modificada posteriormente, em Chefe da Divisão de Funilaria e Pintura,
Símbolo FG-1, ficando alteradas as atribuições constantes do item V do Anexo VII Atribuições de Funções de Confiança, da referida Lei Complementar, conforme redação
anexa à presente.

Art. 56. Fica transformada a função de Encarregado de Serviços de Limpeza e de
Atendimento ao Público da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Pública
constante da alínea "f do inciso XVI - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de
Limpeza Pública do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente, em Supervisor de Serviços de Limpeza e de Atendimento ao
Público da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Pública, inalteradas as
atribuições.

Art. 57. Fica acrescentada 1 (uma)função de Encarregado de Serviços de Coleta de
Lixo na alínea "e" do inciso XVI - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza

Pública do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente, passando a referida alínea a vigorar com a seguinte redação:
"e)2(duas)funções de Encarregado de Serviços de Coleta de Lixo."
Art. 58. Ficam criadas as seguintes funções no inciso XVI - Secretaria Municipal do
Meio Ambiente e de Limpeza Pública do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de
dezembro de 1991, modificada posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas
atribuições ao item V do Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redações
anexas à presente:

"j) 1 (uma)função de Supervisor de Serviços Administrativos da Limpeza Pública.
k) 1 (uma) função de Supervisor de Serviços de Transporte e Manutenção de
Veículos.

1) 1 (uma)função de Supervisor do Núcleo de Manutenção do SAMU."
Art. 59. Ficam criadas as seguintes funções no item XVII - Secretaria Municipal do
Meio Ambiente e de Limpeza Pública do Anexo IV - Funções Gratificadas da Lei
Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, ficand
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acrescentadas as respectivas atribuições ao item V do Anexo VII da referida Lei
Complementar, conforme redações anexas à presente:

I - 1 (uma) função de Chefe da Divisão Administrativa da Fiscalização de Posturas,
Meio Ambiente e de Limpeza Pública, Símbolo FG-1;
II - 1 (uma)função de Chefe da Divisão de Manutenção da Frota, Símbolo FG-1;
III - 2 (duas) funções de Chefe da Divisão de Limpeza e de Atendimento ao Púhlico da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Púhlica, Símbolo FG-1;
IV - 1 (uma)função de Chefe da Divisão de Serviços de Soldagem, Símbolo FG-1;
V - 1 (uma)função de Chefe da Divisão de Veículos Pesados, Símholo FG-1.
Art. 60. Ficam transferidas as seguintes funções constantes do item XVII Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Pública do Anexo IV - Funções
Gratificadas e do item V do Anexo VII - Atribuições de Funções de Confiança da Lei
Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, para,
respectivamente, o item VII - Secretaria Municipal da Educação do Anexo IV e o item VI
do Anexo VII, ambos da mesma Lei Complementar,inalteradas as atribuições:

I - 1 (uma)função de Chefe da Divisão de Transporte Escolar;
II - 1 (uma)função de Chefe do Serviço de Transporte Escolar da Zona Urbana;
III - 1 (uma)função de Chefe do Serviço de Transporte Escolar da Zona Rural.
Art. 61. Fica transferida a função de Chefe da Divisão de Transporte Social Fora do
Domicílio constante do item XVII - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza
Pública do Anexo IV - Funções Gratificadas e do item V do Anexo VII - Atribuições de
Funções de Confiança da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada
posteriormente, para, respectivamente, o item IX - Secretaria Municipal da Saúde do Anexo
IV e o item IX do Anexo VII, ambos da mesma Lei Complementar, inalteradas as
atribuições.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Art. 62. Ficam extintas as seguintes funções constantes do item XIII - Secretaria
Municipal de Obras Públicas do Anexo IV - Funções Gratificadas da Lei Complementar n°
11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente:
I - 2(duas) das 4(quatro) funções de Chefe da Divisão de Serviços Diversos, Símbolo
FG-1;

II - 1 (uma)função de Chefe da Divisão de Compras/Oficina, Símbolo FG-1.
Art. 63. Ficam acrescentadas 4 (quatro) funções de Encarregado do Setor de
Serviços, Símbolo FG-3, no item XIII - Secretaria Municipal de Obras Públicas do Anexo
IV - Funções Gratificadas da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente, totalizando 5 (cinco) funções, ficando acrescentadas as

respectivas atribuições ao Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redaçã^
anexa à presente.
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Art. 64. Fica acrescentada 1 (uma) função de Chefe da Divisão de Manutenção

Elétrica dos Próprios Municipais, Símbolo FG-1, no item XIII - Secretaria Municipal de
Obras Públicas do Anexo IV - Funções Gratificadas da Lei Complementar n° 11, de 17 de
dezembro de 1991, modificada posteriormente.

Art. 65. Fica transferida a função de Chefe da Divisão de Borracharia constante do
item XIII - Secretaria Municipal de Obras Públicas do Anexo IV - Funções Gratificadas da
Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, para o
item XVII - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Pública, do mesmo
Anexo, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao item V do Anexo VII da referida
Lei Complementar, conforme redação anexa à presente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO
Art. 66. Fica extinta 1 (uma) função de Chefe da Divisão de Convênios, Símbolo
FG-1, constante do item III - Secretaria Municipal de Planejamento Econômico do Anexo
IV - Funções Gratificadas da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente.
Art. 67. Fica transformada a função de Encarregado do Setor de Serviços
Administrativos e Educacionais de Convênios, Símbolo FG-3, constante do item III -

Secretaria Municipal de Planejamento Econômico do Anexo IV - Funções Gratificadas e do
Anexo VII - Atribuições de Funções de Confiança da Lei Complementar n° 11, de 17 de
dezembro de 1991, modificada posteriormente, em Chefe da Divisão de Serviços
Administrativos e Educacionais de Convênios, Símbolo FG-1, inalteradas as atribuições.

Art. 68. Ficam criadas as seguintes funções no inciso IX - Secretaria Municipal de
Planejamento Econômico do artigo 250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro
de 1991, modificada posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao
item XIII do Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redações anexas à
presente:

"f) 1 (uma)função de Coordenador de Convênios.
g) 1 (uma)função de Coordenador de Serviços de Empenho."

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Art. 69. Fica extinta 1 (uma) função de Supervisor de Serviços de Transporte
Escolar constante da alínea "k" do inciso XI - Secretaria Mxmicipal da Educação do artigo

250-H da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente,
ficando revogada a referida alínea.
Art. 70. Ficam acrescentadas 2 (duas) funções de Chefe da Divisão de Transporte
Escolar, Símbolo FG-1, no item VII - Secretaria Municipal da Educação do Anexo IV Funções Gratificadas da Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modifica)
posteriormente

VA
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CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 71. O caput do artigo 16-C da Lei Complementar n° 678, de 28 de junho de
2013, modificada posteriormente, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 16-C. As gratificações de que tratam os artigos 16-A, 16-B, 16-D e 16-E desta
Lei Complementar serão incorporadas à remuneração na proporção de 5%(cinco por
cento) dos seus respectivos valores, por ano, ininterrupto ou não, em que o servidor
permanecer designado para cada função, até o limite máximo de 100% (cem por
cento)."
Art. 72. Ficam acrescentados os artigos 16-D e 16-E à Lei Complementar n° 678, de
28 de junho de 2013, modificada posteriormente, ficando criadas 1 (uma) função de
Coordenador de Serviços Administrativos e 1 (uma) função de Encarregado de Serviços
Administrativos,com as seguintes redações:
"Art. 16-D. O Presidente de Comissão ocupante de cargo efetivo de nível médio,
com formação pessoal em bacharel em Direito, fará jus a uma gratificação mensal no
valor equivalente a 42,5%(quarenta e dois e meio por cento) do valor do Símbolo ClA."

Art. 16-E. O servidor designado para a função de Encarregado de Serviços
Administrativos, integrante da estrutura da Corregedoria Geral do Município, fará
jus a uma gratificação mensal no valor equivalente a 17,5% (dezessete e meio por
cento) do valor do Símbolo C-2.

Parágrafo único. São atribuições da função de Encarregado de Serviços
Administrativos, integrante da estrutura da Corregedoria Geral do Município:
I - autuar os processos;
II - elaborar as citações, intimações e convites para as partes envolvidas nos
processos;

III - colher assinaturas dos membros de Comissões e pareceres ou em folhas de
processos;

IV - dar ciência aos membros de Comissões da agenda periódica de trabalhos;
V - receber defesas prévias ou finais pertinentes aos processos, protocolos,
ofícios e memorandos destinados às Comissões, encaminhando-os ao
respectivo Presidente;
VI - providenciar as cópias de processos administrativos, processos
administrativos disciplinares ou sindicâncias quando solicitado, mediante
prévia anuência do respectivo Presidente da Comissão;
VII - auxiliar na autuação dos autos, promovendo a numeração e a inserção dos
carimbos;

VIII - providenciar junto à Divisão de Entrega de Documentos Diversos o envio de
citações, intimações, dirigidas aos processados, advogados, empresas e
testemunhas, colher recibo dos documentos entregues e verificar
andamento de entregas e remessas, de modo a que sejam efetivadas;
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IX - receber os processos dirigidos às Comissões, bem como fazer a remessa aos
interessados dos processos oriundos da Unidade, ou daqueles que por esta
forem recebidos, podendo recusar a recepção de processos cujas folhas não
estejam devidamente numeradas;
X - manifestar-se nos processos de acidente em serviço como membro da
Comissão Especial de Análise de Acidente em Serviço;
XI - auxiliar nos procedimentos de correição;

XII - responder e dar o devido encaminhamento das demandas provenientes da
Ouvidoria Geral do Município relativas a matérias pertinentes à Corregedoria
Geral do Município;
XIII - exercer tarefas referentes aos recursos humanos;
XIV - executar outras tarefas afins."

Art. 73. Ficam excluídas do Anexo Vil - Atribuições de Funções de Confiança da

Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, as
funções extintas pela presente Lei Complementar.

Art. 74. As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão por conta de
dotações constantes do orçamento vigente.

Art. 75. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Marília, 31 de julho de 2'

DANIEL ALONSO
hirM

Registrada na Secretaria Municipal dl^ Administraçãcjem 31 di^julho de 2019.

cAssicmjizamáiojuító
Secretário MunicipaLdar^Admiiíí^ração
(Aprovada pela Câmara Municipal em 08.07.2019 - Projeto de Lei Complementar n° 22/19,
de autoria do Prefeito Municipal, com Substitutivo proposto pelo autor. Emenda n° 1

proposta pelo Vereador Delegado Wilson Damasceno, Subemenda á Emenda n° 1 e
Emendas n°s 2,3,4,5,6,7 e 9 propostas pelo autor)
jcs
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(Anexo da Lei Complementar n° 11/91)
ANEXO VII

ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA
I - GABINETE DO PREFEITO

COORDENADOR GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

I - organizar e manter atualizadas as pastas de correspondências expedidas pelo Gabinete;
II - manter atualizado o arquivo dos documentos do Gabinete;
III - receber e encaminhar documentos;

IV - redigir, preparar e formalizar a correspondência oficial do Gabinete;
V - conferir os ofícios e documentos elaborados pelo Gabinete;
VI - redigir despachos em protocolos;
VII - controlar a elaboração de pedidos em geral;

VIII - acompanhar e distribuir os e-mails recebidos pelo Gabinete;
IX - supervisionar os serviços administrativos do Gabinete;
X - executar outras tarefas afins.

COORDENADOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

I - organizar e manter atualizadas as pastas de correspondências expedidas pelo Gabinete;
II - manter atualizado o arquivo dos documentos do Gabinete;
III - receber e encaminhar documentos;

IV VVI VII VIII IX -

conferir os ofícios e documentos elaborados pelo Gabinete;
elaborar pedidos em geral;
controlar a freqüência dos servidores lotados no Gabinete;
controlar os lançamentos relativos à freqüência dos servidores lotados no Gabinete;
elaborar relatórios de prestação de contas de viagens;
elaborar correspondência do Gabinete do Prefeito (Ofícios, Cartas e Internos);

X - executar outras tarefas afins.

II-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SUPERVISOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTROLE DE
PROTOCOLOS DAS SUBPROCURADORIAS

I - assessorar as Subprocuradorias em serviços administrativos;
II - controlar a tramitação de protocolos;
III - assessorar no controle de prazos processuais;
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IV - atender, durante o expediente, às pessoas que procurem a unidade para tratarem de
assuntos relacionados com o serviço;
V - manter atualizado o arquivo de documentos;
VI - executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E NEGOCIAÇÃO DA
DÍVIDA ATIVA E TRIBUTÁRIA

I - supervisionar e organizar a equipe de atendimento do Setor de IPTU/Parcelamentos,
garantindo sua produtividade e em caso de necessidade prestar o atendimento ao
público;

II - prestar suporte durante todas as etapas do atendimento sendo elas, dúvidas, elogios,
sugestões e reclamações;

III - monitorar a qualidade de atendimento, dar suporte e orientação para os atendentes,
redigir relatórios gerências, atualizar os sistemas de controle e relatórios de
produtividade, realizar monitorias de qualidade e acompanhar indicadores dos
atendentes;

IV - atualizar os atendentes quanto a alterações de novos serviços, garantir o perfeito
funcionamento dos serviços realizados pelos atendentes;

V - garantir que os atendentes tenham pleno conhecimento das leis, ferramentas e
sistemas de trabalho, divulgar os indicadores de gestão para os atendentes, realizar

diagnóstico de problemas e falhas para soluções diferenciadas de atendimento,
solicitar e controlar os acessos e permissões aos sistemas utilizados no atendimento;
VI - enviar à Divisão Fiscal e Tributária cópia dos Termos de Parcelamentos devidamente
assinados, digitalizados e instruídos com a documentação exigida;
VII - realizar o controle de pessoal subordinado de acordo com a conveniência dos
serviços pertinentes à unidade;
VIII - executar outras tarefas que venham a ser atribuídas pelo Subprocurador Geral do
Município (Divisão Fiscal e Tributária), bem como outras tarefas afins.

III - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETOR DO PROCON-MARILIA

I - receber, analisar, solucionar ou propor soluções para os processos administrativos,
reclamações, consultas e denúncias, definindo procedimentos a serem adotados;
II - elaborar estudos técnicos sobre temas relevantes ou de maior incidência nas questões
de proteção e defesa do consumidor;

III - contatar as partes envolvidas colhendo subsídios ou documentação para formalização
de acordos;

IV - analisar a manifestação conclusiva apresentada pelos supervisores de área, aceitando
ou retificando os procedimentos e meios indicados, e quando necessário, sugerindo
ou propondo outros meios para solução;
V - encaminhar reclamações e denúncias aos órgãos, entidades ou autoridades
competentes, para adoção de providências cabíveis;
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VI - elaborar propostas e realizar trabalhos de educação, informação e orientação do
consumidor;

VII - conceder entrevista aos meios de comunicação, quando solicitado, e participar da
divulgação de trabalhos e matérias técnicas;
VIII - propor a elaboração de laudos técnicos, pareceres, pesquisas técnico-científicas,
testes, análises, diagnósticos e outros assuntos, necessários ao desenvolvimento de
suas atividades;

IX - preparar, organizar, divulgar e executar eventos e cursos técnicos ou específicos,
reuniões regionais(internas e externas) e outras atividades correlatas;
X - exercer, quando credenciado e convocado, as atribuições de fiscalização relativas à
defesa do consumidor, nos termos da legislação vigente, sem prejuízo da
competência específica de outros órgãos inclusive procurando executar trabalhos
com outras entidades voltadas para proteção e defesa do consumidor;
XI - realizar fiscalização específica, conforme prioridades estabelecidas por autoridade
superior;
XII - executar atividades desenvolvidas pelos Serviços Regionais de Defesa do
Consumidor;

XIII - promover, quando solicitado, intercâmbio com órgãos de defesa do consumidor,
públicos ou privados, nacionais e internacionais;
XIV - produzir e expedir material técnico e informativo e fornecer orientações técnicas aos
órgãos de defesa do consumidor conveniados;
XV - participar de cursos, palestras, congressos ou outros eventos, visando o intercâmbio
de experiências em proteção e defesa do consumidor;
XVI - preencher guias de avaliação de desempenho dos servidores subordinados, quando
solicitado;

XVII - expedir certidão de violação dos direitos dos consumidores;
XVIII - encaminhar à Fundação Procon-SP, à Secretaria Municipal da Administração e à
Comissão do Consumidor da Câmara relatório mensal das atividades do órgão,
conforme especificações solicitadas;
XIX - representar o Procon-Marília em eventos, reuniões e outras atividades afins, quando
solicitado;
XX - executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE SERVIÇOS DO PROCON-MARÍLIA
I - receber, analisar, solucionar ou propor soluções para os processos administrativos,
reclamações, consultas e denúncias, definindo procedimentos a serem adotados;
II - indicar a elaboração de estudos técnicos sobre temas relevantes ou de maior
incidência nas questões de proteção e defesa do consumidor;
III - identificar e indicar empresas reincidentes na lesão aos diretos do consumidor, para a
formalização de acordos e outros instrumentos de ajustamento de conduta;
IV - manifestar-se conclusivamente nos procedimentos de trabalho a seu cargo, sugerindo

ou propondo meios para solução, sempre que requerido pela Direção;
V - identificar e indicar à Direção, matérias passivas de reclamações e denúncias a serem
encaminhadas a outros órgãos, entidades ou autoridades competentes, para a adoção
de medidas cabíveis;
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VI - auxiliar na elaboração de propostas e realizar trabalhos de educação, informação e
orientação do consumidor;
Vil - conceder entrevista aos meios de comunicação, quando solicitado, e participar da

divulgação de trabalhos e matérias técnicas;
Vlll - identificar, indicar e auxiliar a Direção, na elaboração de laudos técnicos, pareceres,
pesquisas técnico-científicas, testes, análises, diagnósticos e outros assuntos,
necessários ao desenvolvimento de suas atividades;

IX - auxiliar na preparação, organização, divulgação e execução de eventos e cursos
técnicos ou específicos, reimiões regionais (internas e externas) e outras atividades
correlatas;

X - exercer, quando credenciado e convocado, as atribuições de fiscalização relativas à
defesa do consumidor, nos termos da legislação vigente, sem prejuízo da
competência específica de outros órgãos inclusive procurando executar trabalhos
com outras entidades voltadas para proteção e defesa do consumidor;
XI - realizar fiscalização específica, conforme prioridades estabelecidas por autoridade
superior;
XII - executar atividades desenvolvidas pelos Serviços Regionais de Defesa do
Consumidor;

XIII - promover, quando solicitado pela Direção, intercâmbio com órgãos de defesa do
consumidor, públicos ou privados, nacionais e internacionais;
XIV - auxiliar na produção e expedição de material técnico e informativo e fornecer
orientações técnicas aos órgãos de defesa do consumidor conveniados;
XV - participar de cursos, palestras, congressos ou outros eventos, visando ao intercâmbio
de experiências em proteção e defesa do consumidor;
XVI - auxiliar no preenchimento de guias de avaliação de desempenho dos servidores
subordinados, quando solicitado;
XVII - expedir certidão de violação dos direitos dos consumidores, sempre que determinado
pela Direção;
XVIII - representar o PROCON-Marília em eventos, reuniões e outras atividades afins,
quando solicitado;
XIX - executar outras tarefas afins.
DIRETOR DO GANHA TEMPO MUNICIPAL

I - dirigir e gerenciar o Ganha Tempo Municipal;
II - desenvolver e propor a ampliação das atividades do Ganha Tempo, bem como novas
parcerias, objetivando a contínua melhoria na prestação dos serviços e da qualidade
dos produtos e atendimento oferecidos, visando o beneficio do cidadão;
III - estabelecer políticas, normas de organização (estrutura), rotinas de procedimentos,
instruções operacionais, manuais de instruções (administrativas e de informática),
voltados exclusivamente ao âmbito do Ganha Tempo;
IV - elaborar estudos de viabilidade técnica e econômica, com o objetivo de adquirir bens
e/ou serviços destinados às operações do Ganha Tempo,sempre que necessário, com
o apoio técnico de órgão competente da estrutura administrativa da Prefeitura ou de
parceiro por esta contratado, para esta finalidade;
V- coordenar e participar dos treinamentos de pessoal que prestará serviços no
departamento, quanto a técnicas de atendimento ao público e outros que se fizerem
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necessários, voltados ao atendimento das necessidades operacionais do Ganha
Tempo;

VI - propor metodologias, realizar estudos e pesquisas, bem como novas parcerias,
objetivando a contínua melhoria na prestação dos serviços e da qualidade dos
produtos e atendimento oferecidos à população;
VII - definir a estrutura organizacional do Ganha Tempo,com as atribuições das Unidades
de Serviços que integram o órgão, bem como elaborar o seu organograma e
regimento interno;
VIII - coordenar e supervisionar o atendimento ao público e em caso de necessidade prestar
o atendimento ao público;
IX - elaborar e assinar internos, memorandos e oficios;

X - controlar os materiais permanentes e os constantemente renováveis necessários ao
bom desempenho das atividades acima relacionadas;
XI - desempenhar as demais atribuições concernentes à administração do Ganha Tempo
Municipal;
XII - executar outras tarefas afins.
COORDENADOR DO PROTOCOLO GERAL

1 - coordenar a Unidade de Protocolo;

II - coordenar os serviços realizados de receber, conferir, protocolar e cadastrar os
requerimentos e demais documentos encaminhados aos órgãos municipais;
III - administrar e atualizar o sistema de controle informatizado de cadastro de protocolo;

IV - controlar os procedimentos relativos à formação de processos;
V - coordenar o atendimento telefônico de contribuintes e funções diversas quando
necessário;

VI - despachar documentos diversos relacionados à tramitação de protocolo;
Vil - controlar e expedir relatório relacionado à Unidade;
Vlll - coordenar o recebimento, envio e conferência das correspondências enviadas ao
correio, efetuando a soma da mesma;

IX - coordenar e responsabilizar-se pelo treinamento de pessoal que prestará serviços na
Unidade, quanto a técnicas de atendimento ao público, no Sistema de Guia de
Serviços em aplicativos de informática e outros que se fizerem necessários, voltados
ao atendimento das necessidades operacionais da Unidade;
X - controlar e supervisionar o atendimento ao público e em caso de necessidade prestar
o atendimento ao público;
XI - realizar o controle de pessoal subordinado de acordo com a conveniência dos
serviços pertinentes à unidade;
XII - coordenar, controlar e responsabilizar-se pelo suporte das unidades que possuem o
sistema de abertura e cadastramento de protocolos tais como do Paço Municipal,
Serviço Municipal de Saúde do Trabalhador, Secretaria Municipal da Saúde,
Vigilância Sanitária, EMDURB,PROCON e outras em que venha a ser instalado;
XIII - executar outras tarefas que venham a ser atribuídas pelo Diretor do Ganha Tempo
Municipal, bem como outras tarefas afins.
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SUPERVISOR DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO

I - supervisionar os serviços realizados, receber, conferir, protocolar e cadastrar os
requerimentos e demais documentos encaminhados aos órgãos municipais;
II - administrar e atualizar o sistema de controle informatizado de cadastro de protocolo;
III - controlar o cadastro de justificativas dos servidores da Unidade;
IV - controlar os procedimentos relativos a formação de processos;
V - realizar o atendimento telefônico de contribuintes e funções diversas quando
necessário; VI- prestar total atendimento ao público;

VI - despachar documentos diversos relacionados à tramitação de protocolo;
VII - controlar e expedir relatório relacionado à Unidade;
VIII - executar outras tarefas afins.

COORDENADOR JURÍDICO
I - coordenar as atividades jurídicas da Secretaria Municipal da Administração;
II - assessorar o Secretário Municipal da Administração nos aspectos legais visando
garantir orientação jurídica adequada para que as práticas sejam realizadas de
maneira segura e de acordo com o ordenamento jurídico;
III - definir estratégias jurídicas a serem adotadas visando mitigar riscos;
IV - identificar as demandas mais relevantes, priorizando-as;
V - acompanhar e avaliar resultados, efetuando feedback e direcionando ações de
melhorias;

VI - realizar a supervisão de estagiário de curso de direito;
VII - emitir pareceres jurídicos em processos e documentos enviados pela Secretaria
Municipal da Administração ou pelo Gabinete do Prefeito que devam ser submetidos
ao Secretário;
VIII - instruir procedimentos para responder a pedidos de informação do Ministério
Público, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da Câmara Municipal;
IX - prestar informações para subsidiar a defesa da Prefeitura do Município de Marília
em juízo;
X - prestar suporte jurídico às demais áreas da Secretaria Municipal da Administração;
XI - executar outras atribuições correlatas a função, de igual nível de complexidade e
responsabilidade.
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

I - controlar todos os serviços administrativos da Diretoria de Recursos Humanos;
II - manifestar-se em processos relacionados á situação funcional dos servidores
municipais;
III - analisar as manifestações elaboradas pelas chefias subordinadas;
IV - controlar e atualizar periodicamente no Portal da Transparência as informações
pertinentes à Diretoria de Recursos Humanos;
V - prestar atendimento técnico às Secretarias Municipais na área administrativa;
VI - participar da elaboração de legislações referentes aos servidores municipais;
VII - analisar e assinar certidões, declarações e atestados relativos à situação funcional dos
servidores e ex-servidores;
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VIII - assinar os perfis profissiográficos previdenciários(PPP);
IX - assinar os termos de posse;
X - executar outras tarefas afins.
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

I - supervisionar os serviços administrativos da Coordenadoria Geral de Recursos
Humanos;

II - analisar a documentação para arquivo no prontuário dos servidores;
III - manifestar-se em requerimentos e processos relacionados á situação funcional dos
servidores municipais;
IV - prestar atendimento técnico às Secretarias Municipais na área administrativa;
V - atendimento e orientação aos servidores e chefias das unidades administrativas das
demais secretarias quanto à aplicação da legislação vigente;
VI - elaborar consultas jurídicas;
VII - coordenar a realização dos procedimentos necessários para concessão dos benefícios
funcionais;

VIII - controlar a quantidade de vagas de funções gratificadas e gratificações;
IX - controlar a quantidade de servidores cedidos a outros órgãos e entidades e
licenciados de outros órgãos para Prefeitura;
X - expedir certidões, declarações e atestados relativos à situação funcional de
servidores;

XI - elaborar apostilas de alteração de denominação de cargos, funções e referências
salariais;

XII - prestar informações em processos de ação judicial de servidores e ex-servidores;
XIII - controlar da quantidade de servidores inseridos em regime de dedicação parcial;
XIV - auxiliar na conferência de horas extras;

XV - prestar atendimento ao público;
XVI - executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS

I - compor e presidir a Comissão de Avaliação de Desempenho, assinando os
expedientes dirigidos a outros órgãos da Prefeitura;
II - dirigir, supervisionar e executar as tarefas atribuídas à Comissão de Avaliação de
Desempenho;
III - elaborar e promover, anualmente, o curso de capacitação do estágio probatório,
voltado às chefias responsáveis pelas avaliações;
IV - elaborar a parte administrativa do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP;
V - controlar os materiais de escritório, realizar e acompanhar os pedidos da Diretoria de
Recursos Humanos;

VI - efetuar os procedimentos necessários para a entrega das Declarações de Bens e
Valores Patrimoniais dos servidores públicos municipais;
VII - acompanhar o funcionamento dos sistemas de informática e demais softwares
utilizados no controle dos benefícios funcionais;
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VIII - acompanhar os procedimentos necessários à adequação dos sistemas de informática
e demais softwares utilizados no e-Social;

IX - desenvolver trabalhos administrativos de caráter geral;
X - executar outras tarefas afins.
SUPERVISOR DE CADASTRO FUNCIONAL

I - supervisionar a distribuição dos protocolos tramitados na Diretoria de Recursos
Humanos;

II - supervisionar o registro de ocorrências e afastamentos no sistema de cadastro
funcional;

III - supervisionar os procedimentos de lançamentos no banco de horas;
IV - efetuar as informações necessárias para os procedimentos de desligamento de
servidores;

VVI VII VIII IX -

expedir certidões e atestados relativos à situação funcional dos servidores;
supervisionar os procedimentos de cálculo, controle e lançamentos de férias;
efetuar a atualização cadastral dos servidores;
manifestar-se nos requerimentos de servidores;
acompanhar o funcionamento dos sistemas de informática e demais softwares
utilizados no controle dos benefícios ftmcionais;

X - acompanhar os procedimentos necessários à adequação dos sistemas de informática
e demais softwares utilizados no e-Social;
XI - executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE
RECURSOS HUMANOS

III III IV -

efetuar os procedimentos necessários para concessão dos benefícios fímcionais;
expedir certidões e atestados relativos à situação funcional dos servidores;
desenvolver trabalhos administrativos de caráter geral;
acompanhar o funcionamento dos sistemas de informática e demais softwares
utilizados no controle dos benefícios funcionais;

V - acompanhar os procedimentos necessários à adequação dos sistemas de informática
e demais softwares utilizados no e-Social;
VI - executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE CONTROLE DE FREQÜÊNCIA
I - supervisionar os procedimentos de conferência mensal da freqüência dos servidores
municipais;
II - supervisionar o registro de ocorrências referentes à freqüência, no sistema de
cadastro funcional;

III - supervisionar a conferência das horas extras, realizadas na Diretoria de Recursos
Humanos;

IV - efetuar as informações necessárias para os procedimentos de desligamento de
servidores;
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V - efetuar os procedimentos necessários para a inclusão dos servidores admitidos, no
sistema ponto biométrico;
VI - supervisionar os procedimentos de disponibilização de "passagem livre",
recadastramento de biometrias e liberação de exceção digital;
VII - supervisionar a manutenção de dados no sistema de ponto biométrico;
Vlll - criar senhas de acesso ao sistema de ponto biométrico e realizar treinamento dos
profissionais responsáveis pela freqüência das unidades;
IX - tomar providências quanto à instalação de ponto biométrico em novas unidades;
X - manifestar-se nos requerimentos de servidores;
XI - acompanhar os procedimentos necessários à adequação dos sistemas de informática
utilizados no controle de freqüência;
XII - acompanhar o funcionamento dos sistemas de informática e demais softwares
utilizados no e-Social;
XIII - executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DO ARQUIVO FUNCIONAL

I - receber e preparar a documentação para arquivo nos prontuários funcionais;
II - controlar o trâmite da documentação e prontuários funcionais;
III - zelar pela conservação e organização dos prontuários funcionais e demais
documentos armazenados no arquivo funcional;
IV - efetuar os procedimentos necessários para o controle dos bens patrimoniais da
Diretoria de Recursos Humanos;
V - executar outras tarefas administrativas inerentes à Diretoria de Recursos Humanos;
VI - executar outras tarefas afins.
DIRETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO

I - dirigir a execução das atividades dentro da unidade, solucionando dúvidas,
principalmente as voltadas para o aspecto legal e sua aplicação;
II - emitir informações e manifestações em protocolos pertinentes à Diretoria;
III - prestar orientação e atendimento técnico às Secretarias Municipais, relativos aos
assimtos pertinentes à Diretoria;
IV - elaborar levantamentos de custo de despesa com pessoal;
V - elaborar internos e memorandos referentes aos assuntos da Diretoria;

VI - gerar e disponibilizar à Secretaria Municipal de Planejamento Econômico os dados
financeiros para empenho das despesas com pessoal orçamentária e
extraorçamentária;
VII - gerar e disponibilizar à Secretaria Municipal da Fazenda o arquivo de crédito
bancário referente aos líquidos de vencimentos dos servidores;
VIII - prestar atendimento e informações pertinentes à Diretoria aos órgãos de fiscalização;
IX - conferir e acompanhar as atualizações produzidas pelo sistema de folha de
pagamento;

X - conferir as atualizações produzidas pelos programas de geração da RAIS e DIRF;
XI - acompanhar a aplicação da legislação municipal e federal acerca de encargos sociais
da folha de pagamento dos servidores;
XII - expedir e assinar certidões e declarações relativas à Diretoria;
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XIII - executar outras tarefas afins.

COORDENADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO

I - realizar a conferência, o lançamento e despacho das substituições e jornadas
especiais dos professores de EMEI e de EMEF;
II - realizar conferência das médias de substituições pagas no 13° Salário Anual e Férias;
III - efetuar levantamento e pagamento do recesso escolar aos professores de EMEI e de
EMEF;

IV - realizar a conferência e o lançamento de horas extras, noturnas e plantões;
V - elaborar despachos, memorandos e internos;

VI - conferir os proventos e descontos lançados no sistema de folha de pagamento
durante o mês corrente;

VII - emitir relatórios com as despesas mensais, no encerramento da folha de pagamento;
VIII - despachar e encaminhar os protocolos utilizados para o cálculo da folha de
pagamento do mês corrente;
IX - emitir e enviar os relatórios da despesa mensal com o vale alimentação e folha de
pagamento para disponibilizar no Portal Transparência;
X - efetuar levantamento das despesas da folha de pagamento nas ocasiões em que
acarretem reajuste de valores;
XI - executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE SERVIÇOS DE CONVÊNIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO
III III IV VVI VII VIII -

incluir no sistema da Folha de Pagamento descontos referente aos convênios;
gerar arquivo de retorno dos descontos de cada instituição conveniada;
controlar margem consignável prevista em Lei;
controlar compras do Cartão de servidores que recebem beneficio Auxílio Doença
pelo IPREMM e não possuem condição de quitar as dívidas em Folha de Pagamento;
levantamento de valores a serem repassados às instituições financeiras referentes a
empréstimos consignados;
conferir e lançar horas extras e horas noturnas;
conferir internos de plantões de médicos, cirurgiões dentistas, enfermeiros e
auxiliares de enfermagem;
atender aos servidores pessoalmente quanto à disponibilização de senha para acesso
ao sistema digital de consignações;

IX - prestar atendimento aos servidores e às instituições financeiras;
X - executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE SERVIÇOS DE ENCARGOS SOCIAIS

I - elaborar os cálculos de rescisão contratual de servidores quando do desligamento;
II - efetuar as baixas nos sistemas de convênios (empréstimos e estabelecimentos
comerciais) dos servidores desligados;

III - preparar os formulários dos servidores celetistas para obtenção dos benefícios de
auxilio doença, acidente de trabalho e outros junto ao INSS;
IV - providenciar as inscrições dos servidores admitidos no PIS/PASEP;
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V - proceder à atualização de Carteira de Trabalho e Previdência Social(CTPS);
VI - proceder levantamento dos encargos sociais: IPREMM,INSS,FGTS - parte patronal
e servidor e encaminhamento ao setor competente;

VII - gerar e conferir o arquivo CP (Contribuição Previdenciária);
VIII - enviar os arquivos do FGTS, juntamente com as informações da Diretoria de
Contabilidade, através do programa Sefíp (Sistema empresa de Recolhimento do
FGTS e Informações á Previdência Social);
IX - gerar, conferir e enviar o arquivo CAGED (Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados) dos servidores celetistas;
X - controlar e conferir do seguro Sul América (apuração do valor arrecadado mensal,
preenchimento dos avisos de sinistros e informações);
XI - efetuar troca de arquivos do convênio FOPAG, mantido com o Banco do Brasil, que
viabiliza o recebimento do PASEP em folha de pagamento;

XII - realizar a parametrização, a conferência e o envio aos órgãos competentes dos
arquivos referentes à RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e DIRF
(Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte), XML AUDESP (Auditoria

Eletrônica de Órgãos Públicos), SisCAA (Sistema de Controle de Admissão e
Aposentadoria/Pensão);
XIII - efetuar a parametrização, conferência e disponibilização dos informes de
Rendimento Anuais aos servidores para fins de declaração do Imposto de Renda;
XIV - auxiliar nas demais atribuições da Diretoria da Folha de Folha de Pagamento;
XV - executar outras tarefas afins.
SUPERVISOR DE ATOS OFICIAIS

I - colecionar, encademar e manter sob sua guarda os originais das leis, decretos e
portarias, bem como disponibilizá-los após a devida digitalização, no sistema de
documentação online para pesquisa interna e externa;
II - editar e fazer publicar diariamente, o Diário Oficial do Município de MaríIia DOMM, constando os atos oficiais da Prefeitura, da Câmara e dos órgãos da
Administração Indireta do Município;
III - encaminhar os respectivos processos relativos aos Decretos e Portarias expedidos,
quando houver, às unidades competentes;
IV - prestar atendimento ao público sobre assuntos relativos aos atos oficiais;
V - realizar a atualização da legislação consolidada do Município a ser disponibilizada
no site da Prefeitura;
VI - executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DA ZELADORIA DO FAÇO MUNICIPAL E UNIDADES
ADJACENTES

III III IV V-

exercer a chefia dos serviços de Zeladoria do Paço Municipal e das unidades anexas;
organizar, controlar e fiscalizar a freqüência dos servidores lotados na Zeladoria;
fazer pedidos, receber, conferir e distribuir os materiais utilizados na Zeladoria;
organizar o estoque de materiais utilizados na Zeladoria;
providenciar a afixação do Diário Oficial do Município e demais documentos no
Quadro de Avisos do Paço Municipal;
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VI - controlar a entrada e saída dos servidores e do público no Paço Municipal;
Vil - executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE COPA

I - controlar o estoque de produtos de consumo e materiais de limpeza existentes na
copa;

II - zelar pela conservação e limpeza da copa e dos objetos de uso;

III - providenciar café e água nos horários determinados e quando solicitado pelo Prefeito
e Secretários;
IV - executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA
I - auxiliar as chefias imediatas no exercício das suas atribuições;
II - auxiliar em serviços relacionados a documentação;
III - auxiliar na elaboração da escala de serviços dos servidores;
IV - executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE PROJETOS DE LEI

1 - realizar o controle dos projetos de lei de iniciativa do Executivo;
II - assessorar na elaboração de projetos de lei;
III - realizar o controle de prazos referentes ao processo legislativo;
IV - prestar atendimento ao público;
V - executar outras tarefas afins.

IV-

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

COORDENADOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

I - auxiliar o Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social nas
questões administrativas;
II - receber, analisar e encaminhar aos setores competentes os documentos do expediente
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social;
III - assessorar, sempre que necessário, as equipes de trabalho da Secretaria na elaboração
de documentos e análise dos mesmos;

IV - supervisionar os serviços relativos às áreas administrativa, financeira (compras e
mercadorias) e recursos humanos;

V - supervisionar e controlar o expediente, correspondências e despachos;
VI - comunicar ao Secretário qualquer ocorrência que possa interferir no andamento dos
trabalhos da Secretaria e demais Unidades;
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VII - elaborar e analisar documentos administrativos, bem como solicitações de cargos,
leis, decretos e alterações na legislação municipal, referentes à Secretaria;
VIII - manter atualizada toda a documentação sob seus cuidados;
IX - ser responsável pelo andamento do expediente da Secretaria;

X - supervisionar os serviços administrativos dos Programas Sociais de execução direta
da Secretaria;

XI - supervisionar os serviços relativos ao patrimônio da Secretaria (transferências e
baixas);

XII - supervisionar os serviços de malote e transporte de servidor;
XIII - executar outras tarefas afins.

COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

I - possuir conhecimento da legislação referente à política de Assistência Social, direitos
socioassistenciais e legislações relacionadas aos segmentos específicos da proteção
social básica;

II - realizar visitas periódicas aos serviços da Proteção Social Básica - objetivando
apoio, orientação e monitoramento;
III - efetuar a definição e o planejamento da implantação dos serviços a serem ofertados e
referenciados, considerando a realidade do território de abrangência, dados de

vigilância socioassistencial e possibilidades de participação dos usuários;
IV - realizar diagnóstico da localização dos serviços, organização de sua infraestrutura,
definição, composição e capacitação de seus recursos humanos;
V - buscar mecanismos para o monitoramento e avaliação dos serviços ofertados e ou
referenciados;
VI - planejar e implementar medidas voltadas à melhoria dos serviços e qualificação da
atenção ofertada;
VII - planejar, monitorar e avaliar o referenciamento dos serviços da Proteção Social
Básica - ofertados por entidades e organizações privadas da rede socioassistencial do
SUAS;

VIII - realizar a construção de fluxos de articulação e processos de trabalho entre os
serviços da proteção social especial e proteção social básica;
IX - acompanhar a gestão administrativa, financeira e orçamentária dos recursos da
Assistência Social, assegurando na lei orçamentária anual a destinação de recursos;
X- efetuar o provimento de RH e infraestrutura com acessibilidade, equipamentos e
mobiliários necessários para os serviços;
XI - fornecer suporte material técnico à oferta dos serviços prestados dentro da
Proteção Social Básica;
XII - executar outras tarefas afins.

COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
I - possuir conhecimento da legislação referente à política de Assistência Social, direitos
socioassistenciais e legislações relacionadas aos segmentos específicos da proteção
social básica;
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II - realizar visitas periódicas aos serviços da Proteção Social Básica - objetivando
apoio, orientação e monitoramento;

III - efetuar a definição e o planejamento da implantação dos serviços a serem ofertados e
referenciados, considerando a realidade do território de abrangência, dados de
vigilância socioassistencial e possibilidades de participação dos usuários;
IV - realizar diagnóstico da localização dos serviços, organização de sua infraestrutura,
definição, composição e capacitação de seus recursos humanos;
V - buscar mecanismos para o monitoramento e avaliação dos serviços ofertados e ou
referenciados;

VI - planejar e implementar medidas voltadas à melhoria dos serviços e qualificação da
atenção ofertada;

VII - planejar, monitorar e avaliar o referenciamento dos serviços da Proteção Social
Básica - ofertados por entidades e organizações privadas da rede socioassistencial do
SUAS;

VIII - realizar a construção de fluxos de articulação e processos de trabalho entre os
serviços da proteção social especial e proteção social básica;

IX - acompanhar a gestão administrativa, financeira e orçamentária dos recursos da
Assistência Social, assegurando na lei orçamentária anual a destinação de recursos;

X - efetuar o provimento de RH e infraestrutura com acessibilidade, equipamentos e
mobiliários necessários para os serviços;

XI - fornecer suporte material técnico à oferta dos serviços prestados dentro da
Proteção Social Básica;
XII - executar outras tarefas afins.

COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA
COMPLEXIDADE

I - manter conhecimento da legislação referente à política de Assistência Social, direitos
socioassistenciais e legislações relacionadas aos segmentos específicos da proteção
social especial;

II - realizar visitas periódicas aos serviços de Acolhimento Institucional objetivando
apoio, orientação e monitoramento;

III - definir o planejamento da implantação dos serviços a serem ofertados e
referenciados, considerando a realidade do território de abrangência, dados de

vigilância socioassistencial e possibilidades de participação dos usuários;
IV - realizar diagnóstico da localização dos serviços, organização de sua infraestrutura,
definição, composição e capacitação de seus recursos humanos;
V - buscar mecanismos para o monitoramento e avaliação dos serviços ofertados e ou
referenciados;

VI - planejar e implementar medidas voltadas à melhoria dos serviços e qualificação da
atenção ofertada;

VII - realizar o planejamento, monitoramento e avaliação do referenciamento dos serviços
da Proteção Social especial de Alta Complexidade ofertados por entidades e
organizações privadas da rede socioassistencial do SUAS;
VIII - efetuar a construção de fluxos de articulação e processos de trabalho entre os
serviços da proteção social especial e proteção social básica;
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IX - acompanhar a gestão administrativa, financeira e orçamentária dos recursos da
Assistência Social, assegurando na lei orçamentária anual a destinação de recursos;
X - efetuar o provimento de RH e inffaestrutura com acessibilidade, equipamentos e
mobiliários necessários para os serviços;
XI - fornecer suporte material técnico à oferta dos serviços prestados dentro da Proteção
Social Especial Média Complexidade;
XII - executar outras tarefas afins.

COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- MÉDIA
COMPLEXIDADE

I - manter conhecimento da legislação referente à política de Assistência Social, direitos
socioassistenciais e legislações relacionadas aos segmentos específicos da proteção
social especial - média complexidade;
II - realizar visitas periódicas aos serviços da Proteção Social Especial - média
complexidade objetivando apoio, orientação e monitoramento;
III - definir o planejamento da implantação dos serviços e programas de Média
Complexidade a serem ofertados e referenciados, considerando a realidade do
território de abrangência, dados de vigilância socioassistencial e possibilidades de
participação dos usuários;
IV - realizar diagnóstico da localização dos serviços, organização de sua infraestrutura,
definição, composição e capacitação de seus recursos humanos;
V - buscar mecanismos para o monitoramento e avaliação dos serviços ofertados e ou
referenciados;

VI - planejar e implementar medidas voltadas à melhoria dos serviços e qualificação da
atenção ofertada;
Vil - realizar o planejamento, monitoramento e avaliação do referenciamento dos serviços

Vlll -

IX X-

XI -

e Programas da Proteção Social Especial - Média Complexidade prestados por
entidades e organizações privadas da rede socioassistencial do SUAS;
efetuar a construção de fluxos de articulação e processos de trabalho entre os
serviços da proteção social especial e proteção social básica;
acompanhar a gestão administrativa, financeira e orçamentária dos recursos da
Assistência Social, assegurando na lei orçamentária anual a destinação de recursos;
provimento de RH e infraestrutura com acessibilidade, equipamentos e mobiliários
necessários para os serviços;
fornecer suporte material técnico à oferta dos serviços prestados dentro da Proteção
Social Especial - média complexidade;

XII - executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
1 - elaborar e atualizar periodicamente o diagnóstico socioterritorial;
II - contribuir com as áreas de gestão e de proteção social básica e especial, na
elaboração planos e diagnósticos;
111 - colaborar com a gestão no planejamento das atividades pertinentes ao cadastramento
e atualização cadastral do CadUnico;
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IV - utilizar a base de dados do CadÚnico como ferramenta para construção de mapas de
vulnerabilidade social dos territórios, para traçar o perfil de populações vulneráveis e
para estimar a demanda potencial dos serviços;

V - responsabilizar-se pelo preenchimento mensal do Sistema de Registro dos
Atendimentos do SUAS(Resolução CIT n° 04/2011);
VI - coordenar o processo de realização anual do Censo SUAS;
Vil - disponibilizar informações sobre a rede socioassistencial e sobre os atendimentos por
ela realizados para a gestão, os serviços e o Controle Social, contribuindo com a
função de fiscalização e controle desta instância de participação social;
Vlll - fornecer sistematicamente às unidades da rede socioassistencial, especialmente aos
CRAS e CREAS,informações e indicadores territorializados;
IX - utilizar os cadastros, bases de dados e sistemas de informações e dos programas de
transferência de renda e dos benefícios assistenciais como instrumentos permanentes

de identificação das famílias que apresentam características de potenciais
demandantes dos distintos serviços socioassistenciais e, com base em tais

informações, planejar, orientar e coordenar ações de busca ativa a serem executas
pelas equipes dos CRAS e CREAS;
X - fornecer sistematicamente aos CRAS e CREAS listagens territorializadas das
famílias em descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família com

bloqueio ou suspensão do benefício, e monitorar a realização da busca ativa destas
XI -

XII XIII XIV -

famílias pelas referidas unidades;
organizar, normalizar e gerir, no âmbito da Política de Assistência Social, o sistema
de notificações para eventos de violação de direitos, estabelecendo instrumentos e
fluxos necessários à sua implementação e funcionamento;
coordenar e acompanhar a alimentação dos sistemas de informação que provêm
dados sobre a rede socioassistencial e sobre os atendimentos por ela realizados;
realizar a gestão do cadastro de unidades da rede socioassistencial no CadSUAS;
responsabilizar-se pela gestão e alimentação de outros sistemas de informação que
provêm dados sobre a rede socioassistencial e sobre os atendimentos por ela
realizados;

XV - analisar periodicamente os dados dos sistemas de informação anteriormente
referidos, estabelecer, com base nas normativas existentes e no diálogo com as

demais áreas técnicas, padrões de referência para avaliação da qualidade dos
serviços ofertados pela rede socioassistencial e monitorá-los por meio de
indicadores;

XVI - coordenar em nível municipal de forma articulada com as áreas de Proteção Social
Básica e de Proteção Social Especial da Secretaria, as atividades de monitoramento
da rede socioassistencial pública e privada, de forma a avaliar periodicamente a
observância dos padrões de referência relativos à qualidade dos serviços ofertados;
XVII - estabelecer articulações intersetoriais de forma a ampliar o conhecimento sobre os
riscos e vulnerabilidades que afetam as famílias e indivíduos num dado território,
colaborando para o aprimoramento das intervenções realizadas.

COORDENADOR DO CADÚNICO
1 - realizar a gestão de benefícios das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família
e dos Programas Remanescentes no Município;
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II - promover o credenciamento dos servidores da Prefeitura e dos integrantes da
instância de controle social municipal que terão acesso ao Sistema de Gestão de
Benefícios do PBF,segundo procedimentos fixados pela SENARC;

III - cumprir o disposto na Instrução Normativa GM/MDS n° I, de 20 de maio de 2005,
especialmente o previsto no art. 10 e no art. 13, incisos IV, V, VII e IX;
IV - analisar as demandas de bloqueio, de cancelamento ou reversão de benefícios
encaminhadas pelas instâncias de controle social, promovendo, quando cabíveis, as
atividades de gestão de benefícios competentes;
V - promover a capacitação dos agentes responsáveis no Município pela gestão local de
benefícios;

VI - contribuir para o fortalecimento dos instrumentos de transparência governamental,
divulgando aos órgãos públicos locais e à sociedade civil organizada as informações
relativas aos benefícios do Programa Bolsa Família e dos Programas Remanescentes,
utilizando meios diversificados de publicização;
VII - verificar periodicamente a conformidade da situação das famílias beneficiárias do
PBF e dos Programas Remanescentes aos critérios de elegibilidade desses
programas, se necessário utilizando técnicas de amostragem estatística;
VIII - atender aos pleitos de informação ou de esclarecimentos da Rede Pública de
Fiscalização;
IX - informar à SENARC eventuais deficiências ou irregularidades identificadas na

prestação dos serviços de competência do Agente Operador ou de sua rede
credenciada na localidade (correspondente bancário, agentes lotéricos e etc.);
X - emitir a declaração prevista no art. 23, § 2° do Decreto n° 5.209, de 2004, no caso de
substituição de Responsável pela Unidade Familiar da família beneficiária do PBF
ou dos Programas Remanescentes; e (Redação dada pela Portaria GM/MDS n° 344,
de 21 de outubro de 2009,DOU de 22/10/2009);
XI - analisar e deliberar sobre os recursos apresentados pelas famílias.

ENCARREGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS

I - coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações e a
avaliação das ações, programas, projetos, serviços e benefícios;
II - participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para
garantir a efetivação da referência e contrarreferência;
III - coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a
participação dos profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços
ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território;
IV - definir, com participação da equipe de profissionais, os critérios de inclusão,
acompanhamento e desligamento das famílias, dos serviços ofertados no CRAS;
V - coordenar a definição,junto com a equipe de profissionais e representantes da rede
socioassistencial do território, o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento,
avaliação e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços de proteção social
básica da rede socioassistencial referenciada ao CRAS;

VI - promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios
socioassistenciais na área de abrangência do CRAS;
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VII - definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teóricometodológicos de trabalho social com famílias e dos serviços de convivência;
VIII - contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e
impactos
dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários;
IX - efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede
socioassistencial no território de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta
rede;

X - efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de apoio informais existentes
no território (lideranças comunitárias, associações de bairro);
XI - coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar o
envio regular e nos prazos, de informações sobre os serviços socioassistenciais
referenciados, encaminbando-os à Secretaria Mimicipal de Assistência e
Desenvolvimento Social;

XII - participar dos processos de articulação intersetorial no território do CRAS;
XIII - averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referência e informar a
Secretaria de Assistência Social(do município ou do DE);
XIV - planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência do
CRAS, em consonância com diretrizes da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social;

XV - participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social, contribuindo com sugestões estratégicas para
a melhoria dos serviços a serem prestados;
XVI - participar de reuniões sistemáticas na Secretaria Municipal, com presença de
coordenadores de outro(s) CRAS (quando for o caso) e de coordenador(es) do
CREAS(ou, na ausência deste, de representante da proteção especial).
ENCARREGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
I - coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os recursos humanos
da Unidade;

II - participar da elaboração, acompanhamento, implementação e avaliação dos fluxos e
procedimentos adotados, visando garantir a efetivação das articulações necessárias;
III - subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da área de vigilância
socioassistencial do órgão gestor de Assistência Social;
IV - coordenar a relação cotidiana entre CREAS e as unidades referenciadas ao CREAS
no seu território de abrangência;
V - coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais imidades e serviços
socioassistenciais, especialmente os CRAS e Serviços de Acolhimento, na sua área
de abrangência;
VI - coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais políticas públicas e os
órgãos de defesa de direitos, recorrendo ao apoio do órgão gestor de Assistência
Social, sempre que necessário;
VII - definir com a equipe a dinâmica e os processos de trabalho a serem desenvolvidos na
Unidade;

VIII - discutir com a equipe técnica a adoção de estratégias e ferramentas teóricometodológicas que possam qualificar o trabalho;
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IX - definir com a equipe os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das
famílias e indivíduos nos serviços ofertados no CREAS;

X - coordenar o processo, com a equipe, unidades referenciadas e rede de articulação,
quando for o caso, do fluxo de entrada, acolhida, acompanhamento,
encaminhamento e desligamento das famílias e indivíduos no CREAS;
XI - coordenar a execução das ações, assegurando diálogo e possibilidades de
participação dos profissionais e dos usuários;
XII - coordenar a oferta e o acompanhamento do(s) serviço(s), incluindo o monitoramento
dos registros de informações e a avaliação das ações desenvolvidas;
XIII - coordenar a alimentação dos registros de informação e monitorar o envio regular de
informações sobre o CREAS e as unidades referenciadas, encaminhando-os ao órgão
gestor;

XIV - contribuir para a avaliação, por parte do órgão gestor, dos resultados obtidos pelo
CREAS;

XV - participar das reuniões de planejamento promovidas pelo órgão gestor de Assistência
Social e representar a Unidade em outros espaços, quando solicitado;
XVI - identificar as necessidades de ampliação do RH da Unidade e/ou capacitação da
equipe e informar o órgão gestor de Assistência Social;
XVII - coordenar os encaminhamentos à rede e seu acompanhamento.

SUPERVISOR DA ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
I - unificar os conceitos da política da Assistência Social e desenvolver estudos e

qualificações, com o objetivo de fortalecer a atuação técnica das equipes de
profissionais;
II - apoiar as equipes técnicas na elaboração de estudos e pesquisas com embasamento
científico, a fim de subsidieir a organização dos serviços;
III - assessorar a equipe técnica quanto a implementação de ações relativas a Política da
Assistência Social;

IV - subsidiar a equipe técnica na elaboração de planos de ação frente às situações
diagnosticadas;

V - participar da construção dos fluxos de articulação e processos de trabalho entre os
serviços da Proteção Social Básica, da Proteção Social Especial e da Vigilância
Socioassistencial;

VI - colaborar na redação, preparação e formalização dos relatórios referentes a execução
dos serviços socioassistenciais;
Vil - participar do planejamento, execução e acompanhamento do Plano Municipal da
Assistência e Desenvolvimento Social;

Vlll - organizar, aplicar, desenvolver qualificação para subsidiar o planejamento e
aplicação das atividades socioeducativas no que tange as características e objetivos
da Política da Assistência Social;

IX - contribuir para o desenvolvimento das atividades socioeducativas dos serviços de
execução direta e indireta buscando qualificar sua aplicação e garantir a efetividade
nos resultados;

X - socializar para os trabalhadores da Assistência Social, através de orientações,
capacitações e elaboração de materiais, as diretrizes que fundamentam a política de
Assistência Social;
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XI - planejar e executar ações visando a formação dos profissionais e o fomento da
Educação Permanente;

XII - apoiar e colaborar para a efetivação da Gestão do Trabalho no âmbito do Sistema
Único da Assistência Social(SUAS);
XIII - apoiar, através de pesquisas com embasamento teórico, a implantação de projetos
sociais e programas no âmbito da Política da Assistência Social;
XIV - colaborar para a implementação das diretrizes oficiais da Política de Assistência
Social;

XV - supervisionar e acompanhar as unidades de execução direta e indireta que prestam
serviços socioassistenciais, a fim de garantir que estejam em conformidade com as
normativas da Política da Assistência Social;
XVI - executar outras tarefas afins.

V- SECRETARIA

MUNICIPAL DO MEIO

AMBIENTE E DE LIMPEZA

PÚBLICA

SUPERVISOR DA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
I - planejar, acompanhar e fiscalizar a de execução dos serviços de manutenção,
conferir e receber o serviço realizado no veículo sob sua responsabilidade;
II - supervisionar a equipe de mecânicos na execução dos serviços, controlar o empenho
e a produtividade das equipes;
III - auxiliar o Diretor Geral da Frota a definir as escalas de plantão, quando necessário;
IV - controlar e organizar as ferramentas utilizadas pelos servidores;

V - supervisionar a execução dos serviços nos setores de soldagem, fundaria, pintura e
mecânica;

VI - efetuar o preenchimento das respectivas ordens de serviço das viaturas destinadas à
manutenção;

VII - elaborar a relação de peças para manutenção e seu encaminhamento ao Diretor Geral
da Frota;

VIII - proceder à conferência e recebimento das peças e serviços requisitados para a
execução da manutenção de veículos;
IX - manter o controle sobre a documentação dos veículos;

X - acompanhar todos os processos relativos a infrações de trânsito que venham a gerar
ônus decorrentes da aplicação de multas, identificando o motorista infrator para fins
de ressarcimentos aos cofres públicos, e recorrendo ao órgão competente no caso de
possibilidade de cancelamento da multa;
XI - acompanhar o sistema de gerenciamento de manutenção preventiva, corretiva e
abastecimento dos Veículos da Frota Municipal sob sua responsabilidade;

XII - responder todas as solicitações e documentos endereçados a divisão de controle da
frota da sua responsabilidade, respeitando o prazo estipulado;
XIII - responder pela frota de veículos no que diz respeito à guarda, conservação e controle
de veículos; abastecimento, lavagem, lubrificação e borracharia;
XIV - conduzir os estudos necessários para o planejamento de compras para a frota
(compra de óleo lubrificante e pneus);
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XV - informar os superiores as situações diagnosticadas em todos os veículos da frota sob
sua responsabilidade;
XVI - trabalhar em sintonia com os demais responsáveis pela manutenção de veículos;
XVII - dirigir veículos oficiais com responsabilidade e segurança;
XVIII - executar outras atribuições correlatas a função, de igual nível de complexidade e
responsabilidade.

SUPERVISOR DO NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DA SUBFROTA
I - gerenciar a manutenção da frota, buscando, sobretudo, agilizar o atendimento e a
melhoria constante da qualidade dos serviços;
II - definir a ordem de execução dos serviços de manutenção;

III - orientar a equipe de mecânicos na execução dos serviços, buscando garantir
qualidade ao serviço prestado;

IV - proceder o recebimento das viaturas destinadas a manutenção, mediante
preenchimento das respectivas ordens de serviço;
V - controlar os pedidos de peças e seu encaminhamento ao setor responsável pelas
compras;

VI - manter fichário individual das viaturas, com anotações relativas a peças e serviços

executados na reparação do veículo, visando formar um banco de dados que permita
avaliar a reincidência de problemas e os custos envolvidos por unidades;
VII - responder pela frota de veículos, no que diz respeito a guarda, conservação e
controle de veículos;responder pelo controle dos setores de abastecimento de
veículos, lavagem, lubrificação e borracharia;
VIU - manter o controle sobre a documentação dos veículos;

IX - acompanhar todos os processos relativos a infrações de trânsito que venham a gerar
ônus decorrentes da aplicação de multas, identificando o motorista infi-ator para fins
de ressarcimentos aos cofres públicos, e recorrendo ao órgão competente no caso de
possibilidade de cancelamento da multa;
X- conduzir os estudos necessários para o planejamento de compras para a frota
(compra de óleo e pneus);

XI - acompanhar e fiscalizar todo procedimento de recuperação dos veículos da frota;
XII - acompanhar a realização de orçamento para reparos nos veículos da frota;
XIII - acompanhar a execução do serviço realizado nos veículos, conferir e receber;
XIV - analisar o estado de conservação dos veículos, periodicamente, visando a segurança
no transporte de usuários;

XV - informar os seus superiores as situações diagnosticadas em todos os veículos da
frota;

XVI - trabalhar em sintonia com os demais responsáveis pelo transporte de usuários;
XVII - dirigir veículos oficiais com responsabilidade e segurança;
XVIII - acompanhar o sistema de gerenciamento de manutenção preventiva, corretiva e
abastecimento dos Veículos da Frota Municipal sob sua responsabilidade;
XIX - responder todas as solicitações e documentos endereçados a divisão de controle da
frota da sua responsabilidade, respeitando o prazo estipulado;
XX - executar outras atribuições correlatas a função, de igual nível de complexidade e
responsabilidade.
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CHEFE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR
I - implementar ações que visem a manutenção da frota escolar;
II - analisar o estado de conservação dos veículos, periodicamente, visando a segurança
no transporte de alunos;
III - encaminhar aos responsáveis os casos de reparos em veículos da frota escolar;
IV - acompanhar os processos de manutenção de toda frota escolar, visando a execução
eficaz dos procedimentos;
V - trabalhar em sintonia com toda a equipe responsável pelo transporte escolar;
VI - informar aos seus superiores, as situações diagnosticadas em todos os veículos da
frota escolar;

VII - responder pela frota de veículos no que diz respeito à guarda, conservação e controle
de veículos, abastecimento, lavagem, lubrificação e borracharia;
VIII - executar outras atribuições correlatas a função, de igual nível de complexidade e
responsabilidade.
CHEFE DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO DA FROTA

I - responsabilizar-se por todo o serviço de abastecimento executado pelos auxiliares
orientando-os em suas tarefas;

II III IV V-

controlar a abastecimento de todos os veículos da frota municipal;
controlar o estoque dos tanques de combustível (álcool, gasolina e diesel);
manter atualizado treinamentos e cursos de segurança com todos os servidores;
realizar a entrega e controle do estoque de lubrificantes, fluído de freio e arla32,
informando seu superior a necessidade de novas aquisições;
VI - trabalhar em sintonia com os demais responsáveis pela manutenção de veículos;
VII - dirigir veículos oficiais com responsabilidade e segurança;
VIII - executar outras atribuições correlatas a função, de igual nível de complexidade e
responsabilidade.

CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO DA FROTA
I - gerenciar e manter controle sobre a documentação dos veículos da frota municipal;
II - gerenciar, orientar e acompanhar todos os processos relativos a infração de trânsito
que venham gerar ônus decorrentes da aplicação de multas, identificando o motorista
infrator para fins de ressarcimento aos cofres públicos, e recorrendo ao órgão
competente no caso de possibilidade de cancelamento de multas;
III - providenciar a documentação dos veículos adquiridos pela Administração Municipal,
IV VVI VII -

bem como daqueles doados à Prefeitura;
gerenciar e manter atualizado o cadastro dos veículos pertencentes à frota municipal;
trabalhar em sintonia com os demais responsáveis pelos veículos da frota municipal;
dirigir veículos oficiais com responsabilidade e segurança;
executar outras atribuições correlatas a função, de igual nível de complexidade e
responsabilidade.
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CHEFE DA DIVISÃO DE FUNILARIA E PINTURA

I - acompanhar e controlar todo o serviço de fundaria e pintura executado pelos
auxiliares, principalmente na exatidão das peças confeccionadas, orientando-os na
execução do acabamento e outras tarefas afins;
II - conduzir e auxiliar, quando necessário, os consertos dos autos e recuperações como
troca de para lamas, capôs, para choques, assoalhos, teto entre outros;
III - organizar, em ordem de prioridade, o atendimento para manutenção dos veículos da
frota;

IV - requisitar peças e demais acessórios necessários à fimilaria e pintura de veículos e
equipamentos municipais;

V - zelar pela guarda, manutenção e conservação dos equipamentos, instrumentos e
materiais utilizados;

VI VII VIII IX -

auxiliar e orientar na limpeza e organização do setor;
trabalhar em sintonia com os demais responsáveis pela manutenção de veículos;
dirigir veículos oficiais com responsabilidade e segurança;
executar outras atribuições correlatas a função, de igual nível de complexidade e
responsabilidade.

SUPERVISOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA LIMPEZA PÚBLICA
1 - dar assistência ao Secretário com relação a documentos para assinar e encaminhar,
bem como organizar a agenda diária do mesmo;

II - redigir e colaborar na redação, preparação e formalização dos despachos, internos e
outros documentos;

III - receber, analisar e encaminhar aos setores competentes os documentos/protocolos do
expediente da Secretaria;

IV - assessorar, sempre que necessário, as equipes de trabalho da Secretaria na elaboração
de documentos e análise dos mesmos;

V - analisar documentos de solicitações de leis, decretos e alterações na legislação
municipal referentes à Secretaria;

VI - realizar e acompanhar pedidos de materiais solicitados, bem como controlar
vencimento das atas de registro de preços para providenciar abertura de processo
licitatório;

VII - desenvolver trabalhos administrativos de caráter geral, incluindo a manutenção da
Secretaria, bem como toda documentação dos servidores;

VIII - conferir o ponto dos servidores, bem como fazer os lançamentos de seus
afastamentos;

IX - supervisionar os serviços relativos ao patrimônio da Secretaria;
X - comunicar ao Secretário qualquer ocorrência que possa interferir no andamento dos
trabalhos da Secretaria e demais unidades;
XI - executar outras tarefas afins.
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SUPERVISOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS

I - supervisionar as ações implementadas pelos programas de transporte escolar em
nível de município;

II - assessorar nas questões relativas ao transporte escolar, visando o aprimoramento do
atendimento aos alunos;

III - supervisionar os serviços prestados pelos servidores envolvidos no programa de
transporte;

IV - elaborar os expedientes internos e externos dos programas de transporte,
acompanhando sua tramitação;

V - agendar a utilização de veículos para atendimento de projetos implementados pelas
redes municipal e estadual;

VI - utilizar o sistema informatizado para registros e encaminhamentos de expedientes
pertinentes ao transporte escolar;
VII - assessorar na análise dos orçamentos, visando o conserto de veículos da frota
escolar;

VIII - planejar, acompanhar e fiscalizar a de execução dos serviços de manutenção,
conferir e receber o serviço realizado no veículo;
IX - auxiliar o Diretor Geral da Frota a definir as escalas de plantão, quando necessário;

X - controlar e organizar as ferramentas utilizadas pelos servidores;
XI - efetuar o preenchimento das respectivas ordens de serviço das viaturas destinadas à
manutenção;

XII - proceder à conferência e recebimento das peças e serviços requisitados para a
execução da manutenção de veículos;
XIII - manter o controle sobre a documentação dos veículos;

XIV - acompanhar todos os processos relativos a infrações de trânsito que venham a gerar
ônus decorrentes da aplicação de multas, identificando o motorista infrator para fins
de ressarcimentos aos cofres públicos, e recorrendo ao órgão competente no caso de
possibilidade de cancelamento da multa;

XV - acompanhar o sistema de gerenciamento de manutenção preventiva, corretiva e
abastecimento dos Veículos da Frota Municipal sob sua responsabilidade;

XVI - responder todas as solicitações e documentos endereçados a divisão de controle da
frota da sua responsabilidade, respeitando o prazo estipulado;
XVII - conduzir os estudos necessários para o planejamento de compras para a frota
(compra de óleo lubrificante e pneus);
XVIII - informar os superiores as situações diagnosticadas em todos os veículos da frota sob
sua responsabilidade;
XIX - trabalhar em sintonia com os demais responsáveis pela manutenção de veículos;
XX - dirigir veículos oficiais com responsabilidade e segurança;
XXI - executar outras atribuições correlatas a função, de igual nível de complexidade e
responsabilidade.

SUPERVISOR DO NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DO SAMU
I - supervisionar as divisões sob sua responsabilidade;
II - dirigir veículos oficiais com responsabilidade e segurança;
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III - gerenciar a manutenção da frota do SAMU e da Central de Ambulâncias buscando,
sobretudo, a agilização do atendimento e a melhoria constante da qualidade dos
serviços;
IV - definir a ordem de execução dos serviços de manutenção;
V - orientar a equipe de mecânicos na execução dos serviços, buscando atingir um índice
de qualidade cada vez maior;

VI - proceder ao recebimento das viaturas destinadas a manutenção, mediante
preenchimento das respectivas ordens de serviço;
VII - controlar os pedidos de peças e seu encaminhamento ao setor responsável pelas
compras;

VIII - manter fichário individual das viaturas, com anotações relativas a peças e serviços

executados na reparação do veículo, visando a formar um banco de dados que
permita avaliar a reincidência de problemas e os custos envolvidos por unidades;
IX - responder pela frota de veículos, no que diz respeito à guarda, conservação e
controle dos veículos;

X- responder pelo controle dos setores de abastecimento de veículos, lavagem,
lubrificação e borracharia.
XI - manter o controle sobre a documentação dos veículos;

XII - acompanhar todos os processos relativos a infrações de trânsito que venham a gerar
ônus a decorrente da aplicação de multas, identificando o motorista infrator para fins
de ressarcimentos aos cofres públicos, e recorrendo ao órgão competente no caso de
possibilidade de cancelamento da multa;
XIII - conduzir os estudos necessários para o planejamento de compras para frota (compra
de óleos lubrificantes e pneus);

XIV - acompanhar e fiscalizar todo procedimento de recuperação dos veículos da frota do
SAMU e da Central de Ambulâncias,junto a Diretoria Geral da Frota;

XV - acompanhar a realização de orçamento para reparos nos veículos da frota;
XVI - acompanhar a execução do serviço realizado nos veículos, conferir e receber;
XVII - analisar o estado de conservação dos veículos, periodicamente, visando à segurança
no transporte de pacientes;
XVIII - informar aos seus superiores, as situações diagnosticadas em todos os veículos da
frota;

XIX - trabalhar em sintonia com os demais responsáveis pelo transporte de pacientes;

XX - responder todas as solicitações e documentos endereçados a divisão de controle da
frota do SAMU e Central de Ambulâncias, respeitando o prazo estipulado;
XXI - supervisionar a execução de serviços contratados;
XXII - supervisionar Assistência Técnica preventiva e corretiva das viaturas existentes na
frota do SAMU e Central de Ambulâncias; cumprindo os programas de manutenção;
XXIII - acionar o fornecedor; no caso de peças avariadas, que se encontrem dentro do prazo
de garantia;
XXIV - elaborar orçamentos;

XXV - zelar pelo Patrimônio Público imobilizado, existente nas dependências da divisão de
Controle da Frota do SAMU e da Central de Ambulâncias;

XXVI - executar outras atribuições correlatas a função, de igual nível de complexidade e
responsabilidade.
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CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS,
MEIO AMBIENTE E DE LIMPEZA PÚBLICA
I - assessorar o Chefe da Divisão de Fiscalização de Posturas, Meio Ambiente e Limpeza
Pública e os Fiscais Revisores no exercício de suas atribuições;
II - executar serviços administrativos e tramitação de protocolos;

III - prestar atendimento ao público e demais servidores em assuntos relacionados à
Fiscalização de Posturas, Meio Ambiente e Limpeza Pública;
IV - elaborar as requisições dos materiais necessários ao funcionamento da Fiscalização de
Posturas, Meio Ambiente e Limpeza Pública;
V - executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA
I - programar, distribuir e inspecionar os serviços do lavador de veículos, setor de
manutenção elétrica automotiva e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da
Frota Municipal, auxiliando na execução quando forem mais complexos;
II - organizar, em ordem de prioridade, o atendimento para manutenção dos veículos da
frota;

III - analisar o estado de conservação dos veículos periodicamente;
IV - determinar o recolhimento do equipamento à oficina, quando necessário;

V - zelar pela guarda, manutenção e conservação dos equipamentos, ferramentas e
materiais utilizados na execução dos serviços;

VI - solicitar ao setor competente as peças necessárias à manutenção ou conserto dos
equipamentos;
VII - encaminhar, acompanhar e fiscalizar os serviços executados em oficinas
terceirizadas;

VIII IX XXI -

auxiliar e orientar na limpeza e organização do setor;
trabalhar em sintonia com os demais responsáveis pela manutenção de veículos;
dirigir veículos oficiais com responsabilidade e segurança;
executar outras atribuições correlatas a função, de igual nível de complexidade e
responsabilidade.

CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DE LIMPEZA PÚBLICA
I - realizar vistoria diária para a fiscalização das atividades desenvolvidas nos setores
conforme estabelecido em roteiro pré-definido;

II - gerenciar a distribuição de materiais e produtos de limpeza aos setores observando
rótulos de identificação dos galões;

III - fiscalizar a limpeza mediante preenchimento de check-list de eficácia, identificando
reparos necessários solicitando-os ao responsável pelo setor;
IV - orientar colaboradores na execução das tarefas, avaliando o desempenho;
V - manter-se atualizado e atualizar os servidores sobre as técnicas e uso de

equipamentos e produtos;
VI - participar de reuniões setoriais e intersetoriais, quando convocado;
VII - zelar pelo uso correto, manutenção, limpeza e guarda dos equipamentos e materiais;
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desenvolver atividades delegadas pela chefia imediata;
manter rigoroso controle do material de consumo;
Informar a chefia imediata sobre a necessidade de manutenção de equipamentos;
executar outras atribuições correlatas a função, de igual nível de complexidade e
responsabilidade.

CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM
I - acompanhar e controlar todo o serviço de soldagem executado pelos auxiliares,
orientando-os em suas tarefas;

II - organizar, em ordem de prioridade, o atendimento para manutenção dos veículos da
frota;

III - executar serviços de maior complexidade quanto aos consertos exigidos para o bom
funcionamento da frota;

IV - requisitar peças e demais acessórios necessários à soldagem de veículos e
equipamentos municipais;
V - zelar pela guarda, manutenção e conservação dos equipamentos, instrumentos e
materiais utilizados;

VI VII VIII IX -

auxiliar e orientar na limpeza e organização do setor;
trabalhar em sintonia com os demais responsáveis pela manutenção de veículos;
dirigir veículos oficiais com responsabilidade e segurança;
executar outras atribuições correlatas a função, de igual nível de complexidade e
responsabilidade.
CHEFE DA DIVISÃO DE VEÍCULOS PESADOS

I - executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos,
veículos e máquinas pesados, quando não exigirem mão de obra especializada;
II - orientar o serviço executado pelos subordinados, auxiliando na execução das tarefas;
III - determinar o recolhimento do equipamento à oficina, quando necessário;
IV - zelar pela guarda, manutenção e conservação dos equipamentos, ferramentas e
materiais utilizados na execução dos serviços;
V - auxiliar e orientar na limpeza e organização do setor;
VI - trabalhar em sintonia com os demais responsáveis pela manutenção de veículos;
VII - dirigir veículos oficiais com responsabilidade e segurança;
VIII - executar outras atribuições correlatas a função, de igual nível de complexidade e
responsabilidade.
CHEFE DA DIVISÃO DE BORRACHARIA

I - gerenci£ir todo o serviço executado pelos auxiliares, orientando-os na execução de
suas tarefas e auxiliando na execução quando forem mais complexos;
II - remover, recuperar e colocar pneus, câmaras de ar e outros artefatos de borracha
utilizados em veículos;

III - substituir e fazer a manutenção de dispositivos guamecidos com borracha em
automóveis, caminhões e outras viaturas;

IV - aplicar remendos com borracha de liga e cola;
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V - auxiliar no recebimento de pneus;

VI - organizar, em ordem de prioridade, o atendimento para manutenção dos veículos da
frota;

VII - analisar o estado de conservação dos veículos periodicamente, e informar os

superiores quanto à necessidade de substituição/troca de pneus, visando à segurança
dos veículos da frota;

VIII - zelar pela guarda, manutenção e conservação dos equipamentos, ferramentas e
IX XXI XII XIII -

materiais utilizados na execução dos serviços;
solicitar ao setor competente os materiais necessários para o conserto dos
equipamentos;
auxiliar e orientar na limpeza e organização do setor;
trabalhar em sintonia com os demais responsáveis pela manutenção de veículos;
dirigir veículos oficiais com responsabilidade e segurança;
executar outras atribuições correlatas a função, de igual nível de complexidade e
responsabilidade.

VII - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ENCARREGADO DO SETOR DE SERVIÇOS

I - auxiliar na execução de instalações elétricas, telefonia e hidráulica para próprios
municipais;
II - controlar a aquisição de materiais, equipamentos e ferramentas para o bom
andamento do setor;

III - zelar pela guarda, manutenção e conservação dos equipamentos e ferramentas no
setor;

IV - gerir a execução dos serviços de manutenção de estradas rurais realizados por
servidores ou terceiros contratados;

V - liderar os trabalhos de poda de árvores, capinação e limpeza;
VI - executar outras atribuições correlatas, de igual nível de complexidade e
responsabilidade.

VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETOR DE CONTABILIDADE

I - supervisionar e orientar as atividades da Divisão de Contabilidade;
II - atender a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado durante as auditorias
realizadas na Prefeitura, ou mediante requisição de documentos pertinentes a área
contábil;

III - responder protocolos que tramitam pela Divisão de Contabilidade;
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IV - analisar e assinar juntamente com o Secretário Municipal da Fazenda os boletins
diários e demais relatórios elaborado pela Diretoria de Tesouraria;
V - elaborar e assinar juntamente com o Secretario Municipal da Fazenda os relatórios
contábeis exigidos por lei;
VI - encaminhar para publicação os relatórios contábeis dentro dos prazos legais;

Vil - representar ao Secretario Municipal da Fazenda e ao Gabinete do Prefeito quando
verificadas quaisquer irregularidades em valores e documentos contábeis sob
responsabilidade da Diretoria de Contabilidade e Diretoria da Tesouraria;
VIII - manter entrosamento com os órgãos da Administração Indireta, a fim de efetuar a
consolidação dos dados contábeis para atendimento á legislação Federal e às
instruções do Tribunal de Contas do Estado;
IX - emitir e conferir as planilhas de cálculo da aplicação obrigatória no ensino para

publicação no Diário Oficial do Município, envio ao Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo através do Sistema Audesp e encaminhamento aos Secretários Municipais
da Educação e da Fazenda para conhecimento;
X - efetuar a conferência contábil de todas as contas extraorçamentárias;

XI - elaborar a prestação de contas anual a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do
Estado;
XII - executar outras tarefas afins.

COORDENADOR DE CONTABILIDADE

I-

II -

efetuar a conciliação contábil das contas da Educação Básica e do FUNDEB para
apuração dos saldos;
efetuar,juntamente com o Diretor de Contabilidade, a conferência e o preenchimento
online dos relatórios do SlCONFl - Sistema de Informações Contábeis,

Orçamentários e Fiscais do Setor Público Financeiro - da Administração Direta e
Indireta;

III -

prestar informações referentes à aplicação no ensino ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, mediante envio de planilhas do SIOPE

IV V-

(Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Educação);
apurar os valores dos depósitos decendiais da Educação e da Saúde;
providenciar a abertura de novas contas nos sistemas contábil e financeiro da
Administração Direta e Indireta com as respectivas fontes de recursos e códigos de
aplicação;

VI -

coordenar as atividades dos técnicos em contabilidade, auxiliando-os nas dúvidas
relacionadas às rotinas dos serviços;

Vil -

elaborar as planilhas de controle dos encargos sociais e dos parcelamentos para
atender ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Ministério da Fazenda Secretaria da Previdência Social;

Vlll IX -

XXI -

auxiliar o Diretor de Contabilidade no desempenho de suas atribuições;
substituir o Diretor de Contabilidade em suas ausências e afastamentos;

emitir guias DARFs, GAREs, CETESB, UNIMED e outras, com os respectivos
pedidos para emissão do empenho;
efetuar o cálculo do PASEP a ser recolhido mensalmente;
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elaborar o demonstrativo mensal dos recursos recebidos do FUNDEB e sua aplicação

para encaminhamento ao Conselho do FUNDEB juntamente com as cópias dos
empenhos, extratos bancários e relatórios contábeis;
conferir as guias emitidas pelo IPREMM para pagamento dos parcelamentos
vigentes, com base nos valores constantes nos respectivos termos de parcelamento;
executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

I - efetuar a conferência mensal das contribuições previdenciárias;
II - efetuar a conferência mensal da folha de pagamento;
III - realizar o cálculo das retenções de INSS e IR de todos os fornecedores e prestadores
de serviços, pessoa física e jurídica;

IV - providenciar o envio mensal da GFIP/SEFIP - com integração com o setor de Folha
de Pagamento;

V - efetuar o envio mensal do comprovante de declaração das contribuições a recolher à
Previdência Social gerada na GFIP/SEFIP para o Diretor Contábil-Financeiro;
VI - efetuar o controle e a emissão mensal de guias de GPS das empresas prestadoras de
serviços;
VII - executar o controle, a conferência anual e o envio da DIRF dos prestadores de

serviços (pessoa física e jurídica), em conjunto com o Chefe da Divisão de
Contabilidade;

VIII - enviar a DCTF referente ao PASEP 1%(um por cento)recolhido mensalmente;
IX - executar a conferência e a emissão de planilha referente ao convênio de prestação de

serviços da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região/Penitenciárias de
Marília com a Prefeitura Municipal;

X - assinar, juntamente com o Diretor da Folha de Pagamento, a Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP mensal, emitida nos termos da legislação federal pertinente;
XI - executar outras tarefas afins.
DIRETOR DA TESOURARIA

I - assinar, juntamente com o Secretário municipal da Fazenda, todos os cheques
emitidos, ordens de pagamento e endossar os cheques destinados a depósito em
estabelecimentos bancários;

II - efetivar o pagamento das despesas segundo a determinação do Secretário Municipal
da Fazenda e de acordo com a disponibilidade financeira;

III - guardar, conservar e, quando efetivamente autorizado, devolver os valores de
caução, depósito ou fiança;

IV - Prestar informações ao Tribunal de Contas do Estado durante às auditorias ou
mediante requisições;
V - Prestar informações em protocolos de sua competência;
VI - estabelecer contatos com estabelecimentos de crédito em assimtos de sua

competência;

VII - requisitar talões de cheques em bancos e caixas econômicas;
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VIII - depositar ou transferir valores de estabelecimento de crédito, conforme determinação
do Secretário Municipal da Fazenda e controlar saldos;
IX - acompanhar as aplicações financeiras dos recursos depositados nas contas da
Prefeitura;

X - representar o Secretário Municipal da Fazenda quando verificadas quaisquer
irregularidades em valores sob sua responsabilidade;
XI - executar outras tarefas afins.
COORDENADOR DA TESOURARIA

I - realizar o controle diário dos saldos das contas, bem como o acompanhamento de
débitos e créditos efetuados nas contas;

II - estabelecer contato com instituições financeiras para solicitações de documentos;
III - coordenar a escrituração e conferência de lançamentos de arrecadação e pagamentos
efetuados no sistema de contabilidade;

IV - despachar protocolos e memorandos de mero expediente que tramitam pela Diretoria
de Tesouraria;

V - responder pelo expediente da tesouraria na ausência do Diretor da Tesouraria;
VI - executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE SERVIÇOS DA TESOURARIA

I-

manter em dia a escrituração do movimento de caixa e comparar os comprovantes
relativos às operações realizadas;

II -

preparar, diariamente, o boletim de caixa e encaminhá-lo à Diretoria de
Contabilidade, com os elementos necessários à escrituração do movimento de caixa,
conferindo com mapa de controle de arrecadação, os dados relativos à arrecadação
de tributos e rendas;

III -

efetuar os lançamentos de arrecadação e pagamentos efetuados no sistema de

IV V-

contabilidade;
substituir a Coordenadora da Tesouraria na sua ausência;
executar outras tarefas afins;

COORDENADOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

I - controlar a entrada e saída dos processos de despesas disponibilizados para
pagamento;

II - organizar os processos de despesa em ordem cronológica de vencimentos afim de
auxiliar o Secretario na elaboração da programação diária de pagamentos;

III - elaborar em conjunto com o Secretario a programação para pagamento de
fornecedores e demais obrigações da Prefeitura;

IV - supervisionar os pagamentos diários, em auxílio ao Secretário Municipal da Fazenda
e ao Diretor da Tesouraria;

V - organizar, cadastrar os empenhos pagos e a pagar mantendo atualizado o sistema
para fins de consulta da situação de empenhos;
VI - atender fornecedores, relacionados a programação de pagamentos;
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VII - conferir das publicações de justificativas de inversão da ordem cronológica de
pagamentos no Diário Oficial do Município;
VIII - executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

I - manter o controle de pagamento dos contratos de locação, realizando a conferência
da vigência dos contratos, bem como do cumprimento das demais cláusulas dos
mesmos;

II - manter o controle dos pagamentos das subvenções em conjunto com o setor de
prestação de contas;

III - manter o controle dos pagamentos das contas de água, energia elétrica e telefone;
IV - conferir e lançar justificativas no sistema de ponto mensal dos servidores da
Secretaria, bem como acompanhar as horas extras realizadas mensalmente por estes;
V - realizar conferência e despacho dos protocolos de prestações de contas de
adiantamentos e diárias e nos protocolos de compensação;
VI - controlar os pagamentos das dívidas parceladas a longo prazo;
VII - auxiliar nos despachos diários de diversos protocolos;
VIII - auxiliar nas atividades do Coordenador de Serviços Administrativos;
IX - responder aos questionamentos encaminhados pela Ouvidoria;
X - realizar atendimento a fornecedores por telefone, pessoalmente e por e-mail;
XI - executar outras tarefas afins.

COORDENADOR DE CADASTRO MOBILIÁRIO

I - coordenar a expedição de licenças e alvarás de localização de estabelecimentos
comerciais, industriais e de prestação de serviços;
II - fornecer elementos e expedir certidões referente a tributos mobiliários;
III - efetuar análise e despacho de processos administrativos;

IV - realizar fiscalização das empresas em início de atividade que estão fazendo a opção
para ingresso no Simples Nacional;

V - efetuar a exclusão das empresas do Simples Nacional por falta de regularização da
inscrição municipal;

VI - analisar a documentação das empresas que fazem o agendamento para ingresso no
Simples Nacional;

VII - gerenciar o arquivo para inscrição do microempreendedor individual;
VIII - efetuar atendimentos e orientação a contribuintes e contadores sobre tributos
municipais;
IX - executar outras tarefas afins.

DIRETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

I - analisar questões relativas às rendas municipais, suas leis e regulamentos, sugerindo
medidas necessárias ao aperfeiçoamento do sistema tributário;

II - promover a fiscalização de imóveis duvidosos quanto à sua tributação;
III - elaborar os processos decorrentes da infração de leis e regulamentos fiscais e
instituir o seu julgamento;
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IV - opinar, quando solicitado, sobre questões relativas à criação, alteração e supressão de
rendas municipais;
V - opinar sobre requerimentos de cancelamento ou redução de tributos imobiliários;
VI - efetuar estudos para determinação dos valores prediais e territoriais que servirão de
base aos lançamentos dos tributos;
Vil - efetuar conferência dos cálculos dos tributos, para o correto lançamento antes da
confecção dos camês;
Vlll - informar, nos processos de Revisão de Valor Venal, todos os dados pertinentes ao
imóvel sobre o qual se requer a revisão, antes de remetê-lo à Comissão de Revisão
de Valor Venal;

IX - providenciar a criação do cadastro de arrematação com base na Lei Complementar
n°. 158/1997, nos casos de Oficio Judicial ou requerimento da parte, analisado pela
Procuradoria Geral do Município, desonerando o imóvel de seus débitos tributários,
a partir da data constante na Carta de Arrematação, tomando as demais providências
pertinentes ao assunto;
X- esclarecer os contribuintes sobre dúvidas quanto ao lançamento de tributos e ao
sistema tributário vigente;
XI - instruir os servidores da unidade sobre procedimentos a serem adotados, quando há
modificação, alteração ou criação de nova lei que altera, cria ou exclui tributos;
Xll - executar outras tarefas afins;

CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO BANCÃRIA
I - manter o controle dos depósitos e retiradas bancárias efetuando no mínimo uma vez
por mês as conciliações bancárias, propondo as providências para acertos de
pendências de débitos e créditos quando necessário;
II - manter entrosamento com a Coordenadoria da Tesouraria e com a rede bancária a fim

de obter os documentos e informações necessárias para regularização das pendências
verificadas;

III - efetuar a digitação das justificativas de pagamentos encaminhadas pela Secretaria
Municipal da Fazenda,em atendimento ao artigo 5° da Lei Federal n° 8.666/93;
IV - encaminhar as conciliações bancárias ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
via sistema Audesp;
V - realizar o cálculo das retenções do FUNDEB e Pasep referentes às receitas de
transferências(IPVA,IPl, ICMS,FPM,ITR, CIDE,CEX,FEP etc.);
VI - executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE RECEITA

1 - realizar a integração dos arquivos de arrecadação recebidos pelo sistema tributário e
a classificação das receitas lançadas pela Tesouraria;
II - emitir empenhos referentes às despesas extraorçamentárias e transferências
financeiras;

III - efetuar anulações de empenhos de exercícios anteriores quando solicitado;
IV - apurar mensalmente os valores dos honorários advocaticios para envio à Folha de
Pagamento;
V - emitir o relatório da receita arrecadada quando solicitado por outros setores;
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VI - criar as rubricas de receitas e dotações de despesas extraorçamentárias;
VII - baixar os adiantamentos de despesas após a prestação de contas;
VIII - baixar os bens patrimoniais considerados inservíveis;
IX - executar outras tarefas afins.

IX-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

I - assessorar o Secretário Municipal da Saúde em assuntos relacionados ao Fundo
Municipal de Saúde;
II - representar o Secretário Municipal da Saúde quando solicitado;
III - colaborar com a estratégia estabelecida pela Secretaria Municipal da Saúde para
comunicação social, que permita informar adequadamente aos meios de
comunicação e à sociedade sobre as atividades, serviços desenvolvidos, bem como
os resultados alcançados pela Rede Municipal de Atenção à Saúde;
IV - participar de foro de discussões no intuito de garantir a articulação entre níveis
municipal, regional, estadual e federal;
V - participar de congressos, cursos e palestras para obter maiores conhecimentos
técnico-científicos e consequentemente, atualização e aperfeiçoamento dos Serviços
prestados;
VI - consolidar, priorizar e informar as necessidades de manutenção, adequações prediais,
instalações e equipamentos dos serviços ligados à sua coordenação;
VII - propor, executar e participar dos trabalhos e eventos organizados pela Secretaria
Municipal da Saúde;
VIII - participar e colaborar, sempre que necessário, das instâncias de Controle Social do
SUS,tais tomo:

a) conferências de Saúde desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Saúde, e
quando solicitado, de Conferências em outras instâncias de governo;
b) Conselhos de Saúde Municipal, Regional c Local;
c) outras;

IX - formular, em conjunto com a Equipe Técnica da Secretaria Municipal da Saúde, o
Plano Municipal de Saúde. Relatórios de Gestão, indicadores e meias, bem como se
responsabilizar por seu monitoramento, desenvolvimento e avaliação, principalmente
no que diz respeito diretamente ao Fundo Municipal de Saúde;
X - promover discussões sobre o direcionamento da utilização dos recursos referentes
aos blocos de financiamento para custeio das ações de: Vigilância em Saúde,
Atenção Básica, Atenção da Média e Alta Complexidade, Assistência Farmacêutica
e Gestão do SUS;

XI - colaborar para a elaboração e implementação, em conjunto com os setores afins, de
Política de Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos na Secretaria

Municipal da Saúde (planejamento do quadro de pessoal, instrumentos de avaliação
de serviços e pessoal, processo de integração de novos servidores, remanejamentos e
transferências de locais de trabalho. Educação Permanente, etc.), necessários à busca
de eficiência, eficácia e efetividade das ações e serviços prestados;
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XII - responsabilizar-se pelo encaminhamento, á Divisão Administrativa da Secretaria
Municipal da Saúde, dos registros de freqüência dos servidores sob sua
responsabilidade;
XIII - efetuar as avaliações funcionais dos servidores sob sua responsabilidade, quando
solicitado pela Secretaria Municipal da Administração;
XIV - garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos (níveis: local, regional, estadual e
federal), articulando as atividades e/ou programas desenvolvidos pela equipe da
Secretaria Municipal da Saúde, para o envio regular das informações através dos
sistemas existentes, assim como para projetos que venham a ser implantados no
Município;

XV - responder todas as solicitações e documentos endereçados ao Fundo Municipal de
Saúde, respeitando o prazo estipulado;

XVI - planejar, implementar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar as atividades e/ou
programas desenvolvidos pelas unidades de saúde municipais, nas questões relativas
ao Fundo Municipal de Saúde, contemplando as diretrizes de governo estabelecidas

pela Secretaria Municipal da Saúde/Sistema Único de Saúde, propondo correções
quando necessário;

XVII - promover e coordenar reuniões sobre assuntos relativos ao Fundo Municipal de
Saúde, segundo demanda ou solicitação, com as Unidades ligadas a Secretaria
Municipal da Saúde;

XVIII - realizar reuniões periódicas com os servidores sob sua responsabilidade abordando
assuntos ligados ao Fundo Municipal de Saúde, bem como para traçar estratégias de
trabalho;

XIX - zelar pelo patrimônio público imobilizado, existente e nas dependências do Fimdo
Municipal de Saúde;

XX - manter, orientado pela Divisão Administrativa da Secretaria Municipal da Saúde, os
controles necessários sobre os bens patrimoniais com cargas às dependências do
Fundo Municipal de Saúde;

XXI - realizar baixa patrimonial de bens inservíveis, em conjunto com o serviço de
Patrimônio da Prefeitura Municipal de Marília;

XXII - responsabilizar-se pela guarda e conservação de manuais de equipamentos
patrimoniados com carga ás dependências do Fundo Municipal de Saúde;
XXIII - preparar as demonstrações quadrimestrais da receita e despesa a serem
encaminhadas ao Secretário Municipal da Saúde;
XXIV - formalizar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde,

elaborados pela equipe técnica, para serem submetidos ao Secretário Municipal da
Saúde;

XXV - apresentar ao Secretário Municipal da Saúde análise e avaliação da situação
econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações
mencionadas;

XXVI - manter registros das atividades desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde;
XXVII - cumprir e fazer cumprir normas e rotinas da Secretaria Municipal da Saúde;
XXVlll - executar outras tarefas afins.
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SUPERVISOR DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

I - orientar e capacitar as entidades que recebem recursos relativos a convênios e
contratos na execução e desenvolvimento de programas e serviços de saúde quanto à
utilização dos recursos públicos recebidos, bem como na elaboração da prestação de
contas;

II - encaminhar e atender eventuais requisições, referentes à prestação de contas dos
convênios,junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
III - promover atualização constante das normas emanadas do tribunal de contas:
referentes às transferências dos recursos estadual, federal e municipal;
IV - fazer a gestão e arquivo das prestações de contas referentes aos repasses de recursos
públicos;
V - prestar esclarecimentos junto ao Conselho Municipal de Saúde, quando solicitado;
VI - conferir as prestações de contas de convênios e contratos mantidos à título de
execução e desenvolvimento de programas e serviços de saúde e emissão de parecer
conclusivo;

VII - emitir relatório mensal com considerações, orientações e parecer referente as
prestações de contas avaliadas;
VIII - preencher as fichas com os pagamentos de recursos públicos repassados à entidades
à título de desenvolvimento de programas por meio de convênios e contratos para
posterior informação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através do
SISRTS (Sistema de Repasse Público ao Terceiro Setor);
IX - auxiliar nos registros de controles relacionados a pedidos, empenhos, notas fiscais
relacionados as atividades financeiras relacionadas a Secretaria Municipal da Saúde;
X - executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS
I - supervisionar e administrar as atividades desenvolvidas pela Central de
Ambulâncias;

II - colaborar para a implementação de Política de Desenvolvimento e Gestão de
Recursos Humanos na Secretaria Municipal da Saúde (planejamento do quadro de
pessoal, instrumentos de avaliação de serviços e pessoal, processo de integração de
novos servidores, remanejamentos e transferências de local de trabalho, educação
permanente, etc.), necessários à busca da eficiência, eficácia e efetividade das ações
e serviços prestados;

III - responsabilizar-se pelo encaminhamento, à Divisão Administrativa da Secretaria
Municipal da Saúde, dos registros de freqüência dos servidores da Central de
Ambulâncias;

IV - conhecer e garantir a aplicação do protocolo de suporte básico e avançado de vida
para o traumatizado, em emergências clínicas, obstétricas e psiquiátricas;
V - garantir a participação dos profissionais sob sua responsabilidade no Programa de
Educação Permanente em Saúde;
VI - analisar a qualidade do profissional da equipe de atendimento da Central de
Ambulâncias, por meio de supervisão de serviço;

Prefeitura Municipal de Marília
ESTADO DE SÃO PAULO

Lei Complementar n° 866/19

-fl. 52-

VII - realizar as avaliações funcionais dos servidores sob sua responsabilidade, quando
solicitado pela Secretaria Municipal da Administração;
VIU - colaborar com a Equipe Técnica da Secretaria Municipal da Saúde, na formulação do
Plano Municipal de Saúde e Relatórios de Gestão;
IX - elaborar relatórios periódicos, à Secretaria Municipal da Saúde, contendo subsídios
para planejar e implementar ações de saúde visando o controle da morbimortalidade
por acidentes e violência no Município;
X - desempenhar suas funções com respeito, sigilo profissional e cidadania dentro dos
princípios éticos e legais;
XI - articular a Central de Ambulâncias com os demais serviços de atendimento préhospitalar;

XII - supervisionar a manutenção e cobrar o zelo dos veículos pelos seus condutores;
XIII - coordenar o transporte social dos pacientes do Município, sobretudo dos acamados;
XIV - responder todas as solicitações e documentos encaminhados à Divisão de Central de
Ambulâncias, observando os prazos estipulados;

XV - participar e colaborar, sempre que necessário, das instâncias de Controle Social do
Sistema Único de Saúde, tais como:
a) Conferências de Saúde desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Saúde, e
quando solicitado, de Conferências em outras instâncias de governo;
b) Conselhos de Saúde Municipal, Regional e Local;
c) outras;

XVI - colaborar e promover inter-relacionamento da Central de Ambulâncias com as
Coordenadorias, demais Divisões e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal da
Saúde, nos trabalhos e eventos que forem desenvolvidos;

XVII - zelar pelo patrimônio público imobilizado, existente nas dependências da Central de
Ambulâncias;

XVIII - manter, orientado pela Divisão Administrativa da Secretaria Municipal da Saúde, o
controle necessário sobre os bens patrimoniais com carga às dependências da Central
de Ambulâncias;

XIX - promover a baixa patrimonial de bens inservíveis, em conjunto com a Coordenadoria
de Serviços de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Marília;
XX - responsabilizar-se pela guarda e conservação de manuais de equipamentos
patrimoniados com carga às dependências da Central de Ambulâncias;
XXI - realizar reimiões periódicas com os servidores sob sua responsabilidade para traçar
estratégias de trabalho, assim como abordar temas ligados à legislação municipal;
XXII - cumprir e fazer cumprir ordens de serviço e normativas da Secretaria Municipal da
Saúde;
XXIII - executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL - CAPS

I - supervisionar as atividades na área de fisioterapia desenvolvidas no Centro de
Atenção Psicossocial - CAPS;
II - assessorar a Chefia da Unidade em assuntos relacionados à sua área de atuação;

III - manter registro das atividades desenvolvidas sob sua responsabilidade;
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IV - cumprir e fazer cumprir ordens de serviço e normativas da Secretaria Municipal da
Saúde;
V - executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA

I - acompanhar as ações desenvolvidas no âmbito do Programa Estratégia Saúde da
Família;

II - acolher e atender ao público que procurar a Supervisão, bem como informar e
orientar via telefone, quando for o caso;
III - colaborar para a implementação de Política de Desenvolvimento e Gestão de
Recursos Humanos na Secretaria Municipal da Saúde, necessários à busca da
eficiência, eficácia e efetividade das ações e serviços prestados;

IV - garantir a participação dos servidores sob sua responsabilidade no programa em
Educação Permanente em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde;
V - colaborar com as Instituições parceiras na realização de Processo Seletivo Público
para contratação de funcionários para o Programa Estratégia Saúde da Família;
VI - colaborar com a estratégia estabelecida pela Secretaria Municipal da Saúde para
comunicação social;

Vil - colaborar e promover inter-relacionamento da Divisão Administrativa da Atenção
Básica com as Coordenações, demais Divisões e Unidades de Saúde da Secretaria
Municipal da Saúde, nos trabalhos/eventos que forem desenvolvidos;
Vlll - participar e colaborar, sempre que necessário, das instâncias de Controle Social do
Sistema Único de Saúde, tais como:
a) Conferências de Saúde desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Saúde, e
quando solicitado, de Conferências em outras instâncias de governo;
b) Conselhos de Saúde Mimicipal, Regional e Local;
c) outras;

IX - realizar reuniões periódicas com os servidores sob sua responsabilidade para traçar
estratégias de trabalho, assim como abordar temas ligados à legislação municipal;
X - cumprir e fazer cumprir normas e rotinas da Secretaria Municipal da Saúde;
XI - executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE TRANSPORTE DA SAÚDE
I - supervisionar a Divisão sob sua responsabilidade;
II - coordenar o transporte externo dos servidores da Secretaria Municipal da Saúde;
III - elaborar a programação de atividades para os motoristas da Secretaria Municipal da
Saúde distribuindo tarefas, programação de faltas abonadas e escala de férias;
IV - coordenar o transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio, em parceria
com o Serviço Social e Divisão de Avaliação, Controle e Auditoria;
V - coordenar o transporte de equipamentos e materiais quando necessário;
VI - supervisionar as tarefas de manutenção preventiva e corretiva dos veículos,
mantendo-os em bom estado de conservação;

Vil - acompanhar e controlar o consumo de combustíveis e materiais utilizados nas
viaturas;
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VIII - solicitar material de consumo ao Subalmoxarifado;

IX - orientar a confecção de mapas de controle de custo do transporte;

X - realizar a prestação de contas de despesas de viagens com motoristas e viaturas;
XI - realizar as avaliações funcionais dos servidores sob sua responsabilidade, quando
solicitado pela Secretaria Municipal da Administração;
XII - buscar soluções alternativas para os problemas encontrados na Divisão de Subfrota;
XIII - consolidar, priorizar e informar as necessidades de manutenção, adequações prediais,
instalações e equipamentos dos serviços ligados à Divisão de Subfrota;
XIV - responsabilizar-se pelo encaminhamento, à Divisão Administrativa da Secretaria
Municipal da Saúde, dos registros de freqüência dos servidores da Divisão de
Subfrota;

XV - responder juntamente com a Coordenação todas as solicitações e documentos
encaminhados à Divisão, sob sua responsabilidade, observando os prazos
estipulados;

XVI - colaborar e promover inter-relacionamento da Divisão de Subfrota com as
Coordenadorias, demais Divisões e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal da
Saúde, nos trabalhos e eventos que forem desenvolvidos;

XVII - participar e colaborar, sempre que necessário, das Instâncias de Controle Social do
Sistema Único de Saúde;
XVIII - zelar pelo patrimônio público imobilizado, existente nas dependências da Divisão de
Subfrota;

XIX - manter, orientado pela Divisão Administrativa da Secretaria Municipal da Saúde, o
controle necessário sobre os bens patrimoniais com carga às dependências da
Divisão de Subfrota;

XX - promover a baixa patrimonial de bens inservíveis, em conjunto com o Serviço de
Patrimônio da Prefeitura Municipal de Marília;

XXI - responsabilizar-se pela guarda e conservação de manuais de equipamentos
patrimoniados com carga às dependências da Divisão de Subfrota;
XXII - controlar a utilização dos veículos da frota, visando o transporte adequado dos
usuários;
XXIII - manter o controle sobre a documentação dos veículos;

XXIV - acompanhar e fiscalizar todo procedimento de recuperação dos veículos da frota
municipal,juntamente com o Supervisor do Núcleo de Manutenção da Subfrota;
XXV - executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DA POLICLÍNICA DA REGIÃO OESTE

III III IV -

supervisionar a Unidade sob sua responsabilidade;
estabelecer prioridade nas atividades a serem desenvolvidas;
prestar assistência de acordo com as prioridades estabelecidas;
supervisionar, executar e avaliar a solicitação de medicamentos e insumos ao
Subalmoxarifado da Saúde;

VVI VII VIII -

avaliar o registro das atividades nos prontuários;
estimular atividades de pesquisa na Policlínica da Região Oeste;

apresentar relatório de produção mensal na Policlínica da Região Oeste;
buscar soluções alternativas para os problemas encontrados na Policlínica da Região
Oeste;
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IX - colaborar com a implantação e implementação dos projetos da Secretaria Municipal
da Saúde na Unidade sob sua responsabilidade;
X - colaborar para a implementação de Política de Desenvolvimento e Gestão de

XI XII -

XIII XIV -

XV -

XVI XVII XVlll -

XIX -

Recursos Humanos na Secretaria Municipal da Saúde (planejamento do quadro de
pessoal, instrumentos de avaliação de serviços e pessoal, processo de integração de
novos servidores, remanejamentos e transferências de local de trabalho, educação
permanente etc.), necessários à busca da eficiência, eficácia e efetividade das ações e
serviços prestados;
garantir a participação dos profissionais sob sua responsabilidade no Programa em
Educação Permanente em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde;
responsabilizar-se pelo encaminhamento, à Divisão Administrativa da Secretaria
Municipal da Saúde, dos registros de freqüência dos servidores da Policlínica da
Região Oeste;
elaborar escalas de serviço e férias dos servidores sob sua responsabilidade;
colaborar com a estratégia estabelecida pela Secretaria Municipal da Saúde para
comunicação social;
colaborar e promover inter-relacionamento da Policlínica da Região Oeste com as
Coordenadorias, Divisões e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde,
nos trabalhos e eventos que forem desenvolvidos;
participar das reuniões periódicas junto à Secretaria Municipal da Saúde para
atualização de informações e discussão de problemas;
cooperar com Instituições Educacionais que procurem os serviços de saúde
municipais como campo de estágio, de acordo com a legislação vigente;
participar de congressos, cursos e palestras para obter maiores conhecimentos
técnico-científicos e, consequentemente, atualização e aperfeiçoamento dos serviços
prestados;
Participar e colaborar, sempre que necessário, das instâncias de Controle Social do

Sistema Único de Saúde, tais como:
XX - Conferências de Saúde desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Saúde e, quando
solicitado, de Conferências em outras instâncias de governo;
XXI - Conselhos de Saúde Municipal, Regional e Local;
XXll- Outras;

XXIII - garantir o cumprimento dos protocolos de atendimento, educação permanente em
saúde, normas, rotinas e técnicas para o desenvolvimento das atividades preconizado
pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal da Saúde, bem como a aplicação de
normas e orientações técnicas provenientes das instâncias superiores;
XXIV - responder todas as solicitações e documentos encaminhados à Policlínica da Região
Oeste, observando os prazos estipulados;
XXV - avaliar qualidade de insumos utilizados e relatar ao Subalmoxarifado quando da
identificação de problemas;
XXVI - avaliar e encaminhar mensalmente à Central de Vagas demanda de solicitações de
exames e encaminhamentos para especialidades que aguardam agendamento;
XXVII - estabelecer prioridade técnica na utilização de vagas ofertadas pela Central de
Agendamento da Secretaria Municipal da Saúde;
XXVlll - monitorar capacidade de absorção de pacientes por Ambulatório;
XXIX - informar mensalmente à Central de Agendamentos as vagas disponíveis para cada
especialidade ambulatorial;

WA
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XXX - acolher solicitação das Unidades de Saúde para atendimento por prioridade técnica
quando não houver disponibilidade de vaga pela Central de Agendamentos e avaliar
possibilidade de abertura de vaga;
XXXI - avaliar periodicamente a dinâmica e a agilidade dos Ambulatórios e traçar estratégias
de intervenção, quando necessário;
XXXII - participar de reuniões periódicas jimto à Secretaria Municipal da Saúde e Instituições
Acadêmicas conveniadas para socialização de informações, discussão de problemas
e tomadas de decisões;

XXXIII - consolidar, priorizar e informar as necessidades de manutenção, adequação predial,
instalações e equipamentos, sob sua responsabilidade, ao Núcleo de Manutenção da
Secretaria Municipal da Saúde;
XXXIV - zelar pelo patrimônio público imobilizado, existente nas dependências da Policlínica
da Região Oeste;

XXXV - manter, orientado pela Divisão Administrativa da Secretaria Mimicipal da Saúde, o
controle necessário sobre os bens patrimoniais com carga às dependências da
Policlínica Região Oeste;

XXXVI - promover a baixa patrimonial de bens inservíveis, em conjunto com o Serviço de
Patrimônio da Prefeitura Municipal de Marília;

XXXVII - responsabilizar-se pela guarda e conservação de manuais de equipamentos
patrimoniados com carga às dependências da Policlínica Região Oeste;
XXXVIII - realizar reuniões periódicas com os servidores sob sua responsabilidade para traçar
estratégias de trabalho, assim como abordar temas ligados à legislação municipal;
XXXIX- realizar avaliações funcionais dos servidores sob sua responsabilidade, quando
solicitado pela Secretaria Municipal da Administração;
XL - cumprir e fazer cumprir ordens de serviço e normativas da Seeretaria Municipal da
Saúde;
XLI - executar outras tarefas afins.

XII - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

SUPERVISOR DA BIBLIOTECA PUBLICA

I - coordenar os serviços e a equipe da Biblioteca Púbica Municipal e ações de
incentivo à leitura;

II - planejar, implantar e acompanhar novos projetos;
III - estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas, e empresas;
IV - encaminhar as ações de marketing da Biblioteca à Diretoria de Divulgação e
Comunicação;
V - executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DO TEATRO MUNICIPAL

1 - administrar o prédio e os servidores do Teatro;
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organizar e fazer cumprir o agendamento do Teatro;
programar, realizar e apoiar festivais de artes cênicas;
realizar e apoiar cursos, conferências e simpósios sobre artes cênicas;
organizar e manter um documentário sobre a vida teatral do Município;
elaborar escala de horário de pessoal necessário à realização de espetáculos no
Teatro;

VII - controlar a arrecadação das rendas do Teatro, emitindo boletim de caixa;
VIII - realizar divulgação dos espetáculos programados;
IX - executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE SERVIÇOS DE APOIO AO MUSEU DE PALEONTOLOGIA

I - supervisionar e participar das atividades de visitação ao Museu de Paleontologia de
Marília, especialmente por alunos da Rede Municipal de Ensino;
II - auxiliar no desenvolvimento do "Projeto EDUCASSAUROS", instituído pela Lei n°

8071/2017, cuja coordenação e execução são de responsabilidade da Secretaria
Municipal da Educação, em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho,
Turismo e Desenvolvimento Econômico e Secretaria Municipal da Cultura;
III - realizar e zelar pela limpeza / higienização geral da Unidade;
IV - executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS DO CENTRO CULTURAL E DE
LAZER

I - chefiar e executar os serviços de limpeza e de atendimento ao público do Centro
Cultural e de Lazer, integrante da Secretaria Municipal da Cultura;
II - realizar vistoria diária para acompanhamento das atividades desenvolvidas na
unidade;

III - executar e orientar servidores na execução das tarefas;

IV - prestar atendimento ao público e aos usuários da unidade;
V - participar de reuniões, quando convocado;
VI - zelar pelo uso correto, manutenção, limpeza e guarda dos equipamentos e materiais;
VII - desenvolver atividades delegadas pela chefia imediata;
VIII - manter rigoroso controle do material de consumo;
IX - informar a chefia imediata sobre a necessidade de manutenção de equipamentos e
instalações;
X - executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO
I - assessorar a Secretaria Municipal da Cultura nos serviços de controle de
equipamentos de incêndio instalados na Unidade;
II - assessorar na realização de eventos promovidos pela Secretaria;
III - elaborar relatórios das atividades desenvolvidas, propondo medidas que se fizerem
necessárias;

IV - orientar os servidores e o público;
V - executar outras tarefas afins.
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XIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO

COORDENADOR DE CONVÊNIOS
I - coordenar e facilitar o relacionamento entre a Prefeitura e órgãos externos
(Administração Direta ou Indireta) envolvidos nos Convênios/Contratos de Repasse,
sejam do governo Federal ou Estadual;
II - articular diversas áreas da Prefeitura, a fim de providenciar as documentações
técnicas necessárias para continuidade dos convênios e contratos de repasse em
andamento, bem como para cadastramento de novas propostas;
III - buscar a efetividade dos contratos;

IV - acompanhar e agilizar o andamento dos contratos com a Caixa econômica Federal;
V - comunicar com clareza e tempestividade todos os envolvidos;
VI - executar outras tarefas afins.

COORDENADOR DE SERVIÇOS DE EMPENHO

I - coordenar de maneira geral as rotinas do setor, cumprindo e fazendo cumprir a
legislação pertinente:
a) conferências de pedidos;
b) digitação dos Empenhos- AF e OS;
c) liquidações. Notas Fiscais;
d) emissão da Folha de Pagamento(empenhos, liquidações);
e) despachar memorandos e protocolos;
f) conferir e assinar todos os Empenhos emitidos;
g) lançamento dos Empenhos na AUDESP.
II - distribuir e acompanhar diariamente as tarefas a serem executadasjunto a equipe;
III - prestar assessoria, sempre que necessário, quando solicitado pelo Secretário Municipal
de Planejamento Econômico (relatórios, anulações).
IV - emitir relatórios de Empenhos em aberto e encaminhar para as Secretarias
responsáveis para providências das liquidações ou anulações;
V - organizar os arquivos de Empenhos Globais;
VI - fazer fechamento final do exercício, providenciando anulação dos saldos dos
Empenhos Globais com devida autorização do Secretário Municipal de Planejamento
Econômico;
VII - executar outras tarefas afins.

XV - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

CHEFE DA DIVISÃO DE LAUDOS

1 - proceder vistorias técnicas em imóveis para elaboração de laudos, conforme
solicitação do secretário titular da pasta;
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II - providenciar pesquisa de mercado de valores de terreno junto a imobiliárias, para
elaboração de laudos técnicos conforme solicitação do secretário titular da pasta;
III - proceder vistorias em imóveis fechados, ociosos e abandonados, encaminhando ao
setor de fiscalização para tomar as providências cabíveis, visando a aplicação das leis
vigentes;
IV - encaminhar aos setores de fiscalização competentes medidas para que os fiscais de
obras procedam às intimações de proprietários de imóveis e providenciar as medidas
necessárias pelos fiscais de obras para intimação, notificação e embargo de obras,
interdição e autos de infração, de estabelecimentos particulares, públicos e outros,
com relação aos imóveis abandonados, conforme respectivas vistorias e laudos
efetuados;

V - elaborar e digitar os laudos com anexação de fotos e registros fotográficos, conforme
solicitação do secretário titular da pasta;
VI - promover quando solicitado o trabalho de levantamentos dos prédios ociosos e
abandonados, encaminhando à fiscalização de obras as medidas a serem tomadas de
acordo com a lei;

VII - encaminhar e providenciar para que os fiscais de obras procedam à intimação de
interdição dos prédios em iminente perigo de desabamento, após vistoria realizada e
fimdamentada, nas atribuições competentes, em conjunto com a Defesa Civil do
município;
VIII - elaborar relatórios dos laudos elaborados, encaminhando ao setor de fiscalização de

obras e demais setores competentes para as devidas providências de atualização do
cadastro;

IX - executar outras tarefas afins, conforme solicitação do titular da pasta.
SUPERVISOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

I - supervisionar os assuntos de competência do Secretário Municipal de Planejamento
Urbano, relativos principalmente:
a) ao expediente e aos assimtos a serem decididos ou despachados pelo Secretário;
b) à organização e suporte dos serviços administrativos da Secretaria;
c) ã redação, preparação e formalização dos despachos;
II - elaborar internos, memorandos e oficios referentes a assimtos da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano;

III - supervisionar a tramitação de documentos da Secretaria Municipal de Planejamento
Urbano;

IV - lançar justificativas de faltas e demais ocorrências no controle de freqüência dos
servidores desta Secretaria, bem como conferir relatórios de ponto mensal dos
mesmos;

V - prestar atendimento diário a contribuintes, servidores e demais Secretarias do
Município;
VI - elaborar pedidos de materiais e serviços para a Secretaria;
VII - solicitar diárias e despesas e relatórios de prestação de contas;
VIII - realizar os trâmites referentes aos questionamentos encaminhados pela Ouvidoria
Geral do Município;
IX - controlar o gerenciamento da manutenção e abastecimento do combustível da frota
de veículos utilizados na Secretaria;
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X - controlar os bens patrimoniais da unidade;
XI - executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

I - supervisionar os serviços de atendimento ao público em geral;
II - orientar quanto ao preenchimento de diversos pedidos, tais como: certidões,
transformação de uso do imóvel, demolição, número, rebaixamento de guia, etc;
III - esclarecer dúvidas pertinentes aos imóveis e/ou processos, procedimentos quanto à
construção, regularização e demolição de imóveis;
IV - encaminhar pedidos aos fiscais de obras, vistorias e liberação de habite-se;
Y - localizar através de mapas e/ou cadastro imobiliário, bairros, ruas e imóveis
solicitado por contribuintes e/ou profissionais;
VI - executar outras tarefas afins.

XVI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE

ENCARREGADO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE

I - supervisionar os trabalhos de capinação e limpeza;
II - planejar a escala de tarefas dos servidores que irão prestar serviços nas Unidades
Esportivas;
III - controlar material de limpeza e capinação utilizado nas tarefas diárias;
IV - supervisionar e controlar a utilização das ferramentas e maquinário utilizados na
limpeza e capinação;
V - ter conhecimento de manuseio de máquina costal e trator tipo roçadeira, para orientar
os servidores que irão utilizá-las;
VI - acompanhar e coordenar os serviços de roçagem em geral, auxiliando os
responsáveis pelas tarefas, a fim de colocá-los integrados nas novas técnicas
sugeridas;
VII - executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DE SERVIÇOS DO CENTRO ESPORTIVO MARILIENSE

1 - planejar todas as ações para o funcionamento regular do Projeto;
II - supervisionar as aulas e treinos desenvolvidos no Centro Esportivo de Marília CEM;

III - acompanhar freqüência dos estagiários, bolsistas e usuários;

IV - encaminhar oficio aos Órgãos competentes sobre a bolsa de estudos e mensalidades
escolares dos estagiários;
V - trabalhar em sintonia com o Secretário Municipal, Supervisor de Serviços
Administrativos e Membros das Comissões Avaliadoras de Bolsas de Estudos e de
Descontos em Mensalidades Escolares;
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VI - organizar escalas de horários de aulas dos professores de educação física, técnicos
desportivos, estagiários, bolsistas e demais servidores que prestam serviços junto ao
CEM;
Vil - executar outras tarefas afins.

