LEI COMPLEMENTAR
Nº 223/2017

Dispõe
sobre
a
Reorganização
Administrativa da Prefeitura de São
Sebastião
e
altera
as
Leis
Complementares n. 60/2005, 80/2007,
97/2009, 145/2011, 148/2012 e 194/2015 e
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Sebastião, no exercício de suas atribuições
legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei;

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Reorganiza a Estrutura Administrativa do Município de São Sebastião e
altera as Leis Complementares Municipais n. 60/2005, 80/2007, 97/2009, 145/2011 e
194/2015 que passam a vigorar nos seguintes termos.
Art. 2º Ficam destinados no mínimo 15% (quinze por cento) dos cargos em
comissão aos servidores de carreira do quadro da Prefeitura do Município de São Sebastião
nomeados pelo Chefe do Executivo Municipal.
Art. 3º Fica criada a gratificação de encargos especiais, a ser fixada pelo Chefe
do Executivo, até o limite do vencimento do cargo do servidor público que, a pedido formal
da Administração desenvolver trabalho técnico ou científico ou, ainda, exercer atribuição
definida que não seja própria do cargo.
Parágrafo Único. O pagamento da gratificação de encargos especiais exclui o
direito à gratificação por serviço extraordinário e não incorpora à remuneração do servidor.
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TÍTULO II
DAS ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS
Art. 4º São introduzidas às modificações abaixo na Estrutura Organizacional do
Poder Executivo.

I - Secretaria de Governo
Art. 5º Fica remanejado da Secretaria de Governo, o Departamento de
Tecnologia da Informação para integrar a Secretaria Municipal de Planejamento criada por
meio desta Lei.
Art. 6º Fica alterada a nomenclatura de Departamento de Gabinete da Secretaria
de Governo para Departamento de Assuntos Parlamentares, bem como do cargo de Diretor
de Gabinete para Diretor de Assuntos Parlamentares.
Art. 7º Ficam criadas na estrutura da Secretaria Municipal de Governo:
I – Ouvidoria Geral Municipal
II – Ordenação de Despesas
III – Departamento de Assuntos Portuários
a) Divisão de Relações de Porto Organizado
b) Divisão de Petróleo e Gás
IV - (...)
a) Divisão de Comunicação Visual
b) Divisão de Imprensa
Art. 8º Ficam extintas: a Divisão Administrativa; a Divisão de Porto e Energia; a
Divisão de Atendimento ao Usuário; a Divisão de Tecnologia e Qualidade; e a Divisão de
Gestão e Sistema da Secretaria de Governo e os respectivos cargos de Chefe de Divisão
Administrativa; Chefe de Divisão de Porto e Energia; Chefe de Divisão de Atendimento ao
Usuário; Chefe de Divisão de Tecnologia e Qualidade e Chefe de Divisão de Gestão e
Sistema.
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Art. 9º Fica criado o cargo de Ouvidor Geral Municipal de livre nomeação e
exoneração pelo Chefe do Executivo Municipal com jornada de quarenta horas semanais
cujo vencimento do cargo corresponde à referência C4 do Anexo I; e cargo de Ordenador de
Despesas cujo vencimento do cargo corresponde à referência C3 do Anexo I; e atribuições
estão descritas no Anexo III.

Art. 10. Ficam criados: 1 (um) cargo de Diretor de Assuntos Portuários cujo
vencimento do cargo corresponde à referência C2; 2 (dois) Chefes de Divisão sendo: 1(um)
Chefe de Divisão de Relação Porto Organizado e 1 (um) Chefe de Divisão de Petróleo e Gás
cujo vencimento do cargo corresponde à referência C4; todos provimento em comissão e de
livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo, com jornada de 40 (quarenta horas)
semanais, cujas atribuições estão descritas no Anexo III.
Art. 11. Ficam criadas: a Divisão de Comunicação Visual no Departamento de
Comunicação; o cargo de Chefe de Divisão de Comunicação Visual cujo vencimento do
cargo corresponde à referência C4, e o cargo de Chefe de Divisão de Imprensa cujo
vencimento do cargo corresponde à referência C4 do Anexo I; de provimento em comissão e
de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo, com jornada de quarenta horas
semanais, cujas atribuições estão descritas no Anexo III, na Secretaria de Governo.
II – Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano
Art. 12. Fica alterada a nomenclatura de Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Humano para Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, bem como
dos cargos de Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Humano e respectivo Secretário
Adjunto para Secretário de Desenvolvimento Social e Humano e Secretário Adjunto de
Desenvolvimento Social e Humano e da Divisão de Auxílio ao Trabalhador para Divisão de
Posto de Atendimento ao Trabalhador bem como do cargo de Chefe de Divisão de Auxílio
ao Trabalhador para Chefe de Divisão de Posto de Atendimento ao Trabalhador.
Art. 13. Ficam unificadas: a Divisão de Geração de Renda e a Divisão de
Formação

Profissional

para

formarem

a

Divisão

de

Formação

Profissional,

Empreendedorismo e Geração de Renda, extinguindo os cargos de Chefe de Divisão de
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Geração de Renda, e criando o cargo de Chefe de Divisão de Formação Profissional, e
criando o cargo de Chefe de Divisão de Formação Profissional, Empreendedorismo e
Geração de Renda, cujo vencimento do cargo corresponde à referência C4.
Art.

14.

Ficam

alteradas

as

nomenclaturas:

do

Departamento

de

Desenvolvimento Humano para Departamento de Programas Sociais e o Cargo de Diretor
de Departamento de Desenvolvimento Humano para Diretor de Departamento de Programas
Sociais; e a Divisão Administrativa para Divisão de Planejamento Administrativo e o Cargo
de Chefe de Divisão Administrativa para Chefe de Divisão de Planejamento Administrativo.
Art. 15. Fica alterada nomenclatura da Divisão de Projetos Sociais para Divisão
de Assessoria Comunitária e de Atendimento ao Cidadão, bem como o cargo de Chefe de
Divisão de Projetos Sociais para Chefe de Divisão de Assessoria Comunitária e de
Atendimento ao Cidadão.

III – Gabinete do Prefeito
Art. 16. Ficam criadas na estrutura do Gabinete do Prefeito:
I – Assessoria Especial
II – Divisão de Expediente
III – Divisão de Cerimonial e Relações Públicas
IV – Divisão Administrativa
V – Divisão de Gabinete do Vice-Prefeito
VI - Assessor de Gabinete

Art. 17. Ficam criados os cargos de Assessor Especial cujo vencimento do cargo
corresponde à referência C2 do Anexo I, Chefe de Divisão de Expediente cujo vencimento
do cargo corresponde à referência C4 do Anexo I; Chefe de Divisão de Cerimonial cujo
vencimento do cargo corresponde à referência C4 do Anexo I; Chefe de Divisão
Administrativa cujo vencimento do cargo corresponde à referência C4 do Anexo I; Chefe de
Divisão do Gabinete do Vice-Prefeito cujo vencimento do cargo corresponde à referência C4
do Anexo I; todos de provimento em comissão e de livre nomeação e exoneração do Chefe
do Executivo, com jornada de 40 (quarenta horas) semanais, cujas atribuições estão
descritas no Anexo III ;
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Art. 18. Constitui órgão de assessoramento diretamente vinculado ao Gabinete
do Prefeito, o Fundo Social de Solidariedade.
Parágrafo Único. Ao Fundo Social de Solidariedade compete assessorar o
Prefeito no estabelecimento das diretrizes sociais para o atendimento da assistência
econômica e social da população carente, assim a captação de recursos financeiros e
materiais necessária à execução destas atividades, mantida a sua estrutura nos termos da
Lei Complementar n. 97/2009.
IV – Secretaria da Fazenda
Art. 19. Fica alterada nomenclatura da Divisão Financeira da Secretaria da
Fazenda para Divisão de Tesouraria e respectivo cargo de Chefe de Divisão Financeira para
Chefe de Divisão de Tesouraria.

Art. 20. Fica extinta a Divisão de Planejamento Econômico e respectivo cargo de
Chefe de Divisão de Planejamento Econômico da Secretaria da Fazenda.
V – Secretaria de Administração
Art. 21. Altera a nomenclatura da Divisão de Recrutamento, Seleção e Admissão
da Secretaria de Administração para Divisão de Admissão, bem como do cargo de Chefe de
Divisão de Recrutamento, Seleção e Admissão para Chefe de Divisão de Admissão.

Art. 22. A Divisão de Segurança do Trabalho passa a integrar o Departamento
de Recursos Humanos e a Divisão de Patrimônio passa a integrar o Departamento de
Suprimentos ambos da Secretaria de Administração.

Art. 23. Altera a nomenclatura da Divisão de Pagamentos e Controle para
Divisão de Folha de Pagamento, bem como do cargo de Chefe de Divisão de Pagamentos e
Controle para Chefe de Divisão de Folha de Pagamento.
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Art. 24. Fica criada a Divisão de Arquivo Central, Divisão de Contratos e Divisão
de Planejamento Administrativo ao Departamento de Administração da Secretaria de
Administração e os cargos de Chefe de Divisão de Arquivo Central, Chefe de Divisão de
Contratos e Chefe de Divisão de Planejamento Administrativo cujo vencimento do cargo
corresponde à referência C4; todos de provimento em comissão e de livre nomeação e
exoneração do Chefe do Executivo, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, cujas
atribuições estão descritas no Anexo III.
Art. 25. Ficam extintos o Departamento de Frota da Secretaria de Administração
e o seu respectivo cargo de Diretor de Frota da Secretaria de Administração.
Art. 26. Fica criada a Divisão de Investimentos ao Fundo de Aposentadoria e
Pensões dos Servidores Públicos e respectivo cargo de Chefe de Divisão de Investimentos
ao Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos cujo vencimento do cargo
corresponde à referência C4; todos de provimento em comissão e de livre nomeação e
exoneração do Chefe do Executivo, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, cujas
atribuições estão descritas no Anexo III.
VI – Secretaria de Assuntos Jurídicos
Art. 27. Ficam alteradas as nomenclaturas de Procuradoria de Defesa do
Consumidor e da Divisão de Atendimento para Departamento do Procon e Divisão de Apoio
ao Consumidor, criando-se o cargo de Diretor do Procon, cujo vencimento do cargo
corresponde à referência C2, e alterando a nomenclatura do cargo de Chefe de Divisão de
Atendimento para Chefe de Divisão de Apoio ao Consumidor; e a Divisão Administrativa
para Divisão de Planejamento Administrativo e o respectivo Cargo de Chefe de Divisão
Administrativa para Chefe de Divisão de Planejamento Administrativo.

VII – Secretaria de Serviços Públicos
Art. 28. Ficam alteradas as nomenclaturas de Secretaria das Administrações
Regionais para Secretaria de Serviços Públicos, e as nomenclaturas dos cargos de
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Secretário das Administrações Regionais e Secretário Adjunto das Administrações
Regionais para Secretário de Serviços Públicos e Secretário Adjunto de Serviços Públicos.
Art. 29. Ficam alteradas as nomenclaturas de Subprefeitura Costa Norte,
Subprefeitura Centro, Subprefeitura Costa Sul, Divisão Centro Sul e Divisão Centro Norte
para Regional Costa Norte, Regional Central, Regional Boiçucanga, Divisão Administrativa
Boiçucanga/Costa Sul, e Divisão Administrativa Centro/ Costa Norte; e dos cargos de Diretor
de Subprefeitura Costa Norte, Diretor de Subprefeitura Centro e Diretor de Subprefeitura
Costa Sul para Diretor da Regional Costa Norte, Diretor da Regional Central e Diretor da
Regional Boiçucanga e de Chefe de Divisão Centro Sul e Chefe de Divisão Centro Norte
para Chefe de Divisão Administrativo Boiçucanga/Costa Sul e Chefe de Divisão
Administrativa Centro/Costa Norte.
Art. 30. Ficam criadas: a Regional Topolândia, Regional Maresias, Regional
Juquehy, Regional Boracéia, Divisão de Controle de Frota, de Divisão de Manutenção de
Frota e a Divisão Operacional de Resíduos Sólidos, e os cargos de Diretor Regional
Topolândia, Diretor Regional Maresias, Diretor Regional Juquehy, Diretor Regional Boracéia
cujo vencimento do cargo corresponde à referência C2; e Chefe de Divisão de Controle de
Frota, Chefe de Divisão de Manutenção de Frota e Chefe de Divisão Operacional de
Resíduos Sólidos cujo vencimento dos cargos corresponde à referência C4, todos de
provimento em comissão e de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo, com
jornada de 40 (quarenta) horas semanais, cujas atribuições estão descritas no Anexo III.
Art. 31. Ficam extintas: a Divisão de Custo Financeiro, Divisão Administrativa,
Divisão Costa Norte, Divisão Topolândia, Divisão de Parques e Jardins, Divisão Maresias,
Divisão Boiçucanga, Divisão Juquehy e respectivos cargos.
VIII – Secretaria de Meio Ambiente

Art. 32. Ficam alteradas as nomenclaturas de Departamento de Meio Ambiente e
de Departamento de Pesca e Abastecimento para Departamento de Licenciamento
Ambiental e Departamento de Planejamento e Abastecimento da Secretaria de Meio
Ambiente, bem como os cargos de Diretor de Departamento de Meio Ambiente e Diretor de
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Departamento de Pesca e Abastecimento para Diretor de Departamento de Licenciamento
Ambiental e Diretor de Departamento de Planejamento e Abastecimento.
Art. 33. Altera a nomenclatura de Divisão de Fiscalização de Agressões
Ambientais para Divisão de Fiscalização Ambiental, bem como o cargo de Chefe de Divisão
de Agressões Ambientais para Chefe de Divisão de Fiscalização Ambiental.

Art. 34. Unifica-se a Divisão de Pesca e Divisão de Agricultura e Abastecimento
para Divisão de Pesca e Abastecimento, bem como as atribuições do cargo de Chefe de
Divisão de Pesca e de Divisão de Agricultura e Abastecimento que passa a ter a seguinte
nomenclatura de Chefe de Divisão de Pesca e Abastecimento.
Art. 35.

Ficam criadas a Divisão de Licenciamento Ambiental; a Divisão

Socioambiental e a Divisão de Projetos e Convênios, e os respectivos cargos de Chefe de
Divisão de Licenciamento Ambiental, Chefe de Divisão Socioambiental e Chefe de Divisão
de Projetos e Convênios cujo vencimento do cargo corresponde à referência C4; todos de
provimento em comissão e de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo, com
jornada de 40 (quarenta) horas semanais, cujas atribuições estão descritas no Anexo III.
Art. 36. Ficam extintas a Divisão de Recursos Hídricos, Divisão de Resíduos
Sólidos, Divisão de Educação Ambiental, Divisão de Saneamento Básico, e os respectivos
cargos de Chefe de Divisão de Recursos Hídricos, Chefe de Divisão de Resíduos Sólidos,
Chefe de Divisão de Educação Ambiental, Chefe de Divisão de Saneamento Básico.

IX – Secretaria de Educação
Art. 37. Ficam criados o Departamento de Ensino Profissionalizante, a Divisão
de Formação Profissional, a Divisão de Projetos Educacionais e os respectivos cargos de
Diretor de Departamento de Ensino Profissionalizante cujo vencimento do cargo
corresponde à referência C2, Chefe de Divisão de Formação Profissional e Chefe de Divisão
de Projetos Educacionais, cujo vencimento do cargo corresponde à referência C4; todos de
provimento em comissão e de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo, com
jornada de 40 (quarenta) horas semanais, cujas atribuições estão descritas no Anexo III.
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Art. 38. Ficam criados: a Divisão de Contraturno Escolar; a Divisão de Formação
e a Divisão de Biblioteca e os respectivos cargos de Chefe de Divisão de Contraturno
Escolar; Chefe de Divisão de Formação e Chefe de Divisão de Biblioteca, cujo vencimento
do cargo corresponde à referência C4; todos de provimento em comissão e de livre
nomeação e exoneração do Chefe do Executivo, com jornada de 40 (quarenta) horas
semanais, cujas atribuições estão descritas no Anexo III.
Art. 39. Altera a nomenclatura de Departamento de Planejamento Estratégico da
Secretaria de Educação para Departamento de Planejamento, bem como do cargo de
Diretor de Planejamento Estratégico para Diretor de Planejamento.
Art. 40. Ficam criadas a Divisão de Almoxarifado, Divisão de Manutenção e
Divisão de Alimentação Escolar ao Departamento de Planejamento da Secretaria de
Educação, bem como os cargos de Chefe de Divisão de Almoxarifado, Chefe de Divisão de
Manutenção e Chefe de Divisão de Alimentação Escolar, cujo vencimento do cargo
corresponde a referência C4; todos de provimento em comissão e de livre nomeação e
exoneração do Chefe do Executivo, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, cujas
atribuições estão descritas no Anexo III.
Art. 41. Fica remanejada a Divisão de Planejamento Orçamentário e Financeiro
do Departamento de Planejamento Administrativo da Secretaria de Educação.
Art. 42. Ficam extintas: a Divisão Equipamentos Educacionais e a Divisão de
Rede Física e os cargos de Chefe de Divisão de Equipamentos Educacionais e Chefe de
Divisão de Rede Física.
X – Secretaria de Saúde

Art. 43. Fica alterada a nomenclatura de Departamento de Administração e
Controle da Secretaria de Saúde para Departamento de Planejamento em Saúde; e a
Divisão de Tráfego Centro e Costa Norte para Divisão de Transporte Sanitário, e os
respectivos cargos de Diretor de Departamento de Administração e Controle para Diretor de
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Departamento de Planejamento em Saúde e de Chefe de Divisão de Tráfego Centro e Costa
Norte para Chefe de Divisão de Transporte Sanitário.
Art. 44. Ficam criadas: as Divisões de Regulação e Auditoria, Divisão de Gestão
Estratégica, Divisão de Projetos e Instrumentos de Gestão e Divisão de Educação
Permanente e Humanização, bem como os cargos de Chefe de Divisão de Regulação e
Auditoria, Chefe de Divisão de Gestão Estratégica, Chefe de Divisão de Projetos e
Instrumentos de Gestão e Chefe de Divisão de Educação Permanente e Humanização, cujo
vencimento do cargo corresponde à referência C4; todos de provimento em comissão e de
livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo, com jornada de 40 (quarenta) horas
semanais, cujas atribuições estão descritas no Anexo III.
Parágrafo Único. Ficam criadas na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde:
(...)
a) Divisão de Regulação e Auditoria;
b) Divisão de Gestão Estratégica;
c) Divisão de Projetos e Instrumentos de Gestão;
d) Divisão de Educação Permanente e Humanização
Art. 45. Ficam criados o Departamento de Serviços Estratégicos em Saúde e as
Divisões de: Divisão de Recursos Financeiros, Divisão de Planejamento Administrativo e
Divisão de Assistência Farmacêutica e Gestão de Estoque e os cargos de Diretor de
Departamento de Serviços Estratégicos em Saúde cujo vencimento do cargo corresponde à
referência C2; Chefe de Divisão de Recursos Financeiros, Chefe de Divisão de
Planejamento Administrativo e Chefe de Divisão de Assistência Farmacêutica e Gestão de
Estoque, cujos vencimentos dos cargos correspondem à referência C4; todos de provimento
em comissão e de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo, com jornada de 40
(quarenta) horas semanais, cujas atribuições estão descritas no Anexo III.

Parágrafo Único. Ficam criadas na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde:
I – Departamento de Serviços Estratégicos em Saúde;
a) Divisão de Recursos Financeiros;
b) Divisão de Planejamento Administrativo;
c) Divisão de Assistência Farmacêutica e Gestão de Estoque;
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Art. 46. Fica criada a Ouvidoria da Saúde e o cargo de Ouvidor da Saúde cujo
vencimento corresponde à referência C4, de provimento em comissão e de livre nomeação e
exoneração do Chefe do Executivo, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, cujas
atribuições estão descritas no Anexo III.

Parágrafo Único. Fica criada na da Secretaria Municipal de Saúde, a seguinte
estrutura diretamente ligada ao Gabinete do Secretário:
I – Ouvidoria da Saúde
Art. 47. Ficam extintos o Departamento de Coordenação das Unidades de
Saúde; Divisão de Enfermagem e Técnicos; Divisão de Emergências; Divisão de Programas;
Divisão Médica; Divisão Odontológica; Divisão de Expediente; Divisão de Recursos
Humanos; Divisão de Avaliação e Controle; Divisão de Tráfego Costa Sul e os cargos de
Diretor de Departamento de Coordenação de Unidade de Saúde; Chefe de Divisão de
Enfermagem e Técnicos; Chefe de Divisão de Emergência; Chefe de Divisão de Programas;
Chefe de Divisão Médica; Chefe de Divisão Odontológica; Chefe de Divisão de Expediente;
Chefe de Divisão de Recursos Humanos; Chefe de Divisão de Avaliação e Controle; Chefe
de Divisão de Tráfego Centro e Costa Norte e Chefe de Divisão de Tráfego Costa Sul.
XI – Secretaria de Esportes
Art. 48. Ficam criados o Departamento de Eventos Esportivos, a Divisão de
Eventos e Divisão de Projetos e Marketing da Secretaria de Esportes, e os cargos de Diretor
de Departamento de Eventos Esportivos cujo vencimento do cargo corresponde à referência
C2, e de Chefe de Divisão de Eventos e de Chefe de Divisão de Projetos e Marketing cujo
vencimento do cargo corresponde à referência C4; todos de provimento em comissão e de
livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo, com jornada de 40 (quarenta) horas
semanais, cujas atribuições estão descritas no Anexo III.
Parágrafo Único. Ficam criadas na estrutura da Secretaria Municipal de
Esporte:
I – Departamento de Eventos Esportivos;
a) Divisão de Eventos;
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b) Divisão de Projetos e Marketing.
Art.49. Ficam extintos o Departamento de Recreação e Lazer, a Divisão
Administrativa, Divisão de Manutenção de Praças Esportivas, Divisão de Projetos da
Juventude; Divisão de Eventos Esportivos e Divisão de Eventos de Lazer e Recreação e os
cargos de Diretor de Departamento de Recreação e Lazer, Chefe de Divisão Administrativa,
Chefe de Divisão de Manutenção de Praças Esportivas, Chefe de Divisão de Projetos da
Juventude, Chefe de Divisão de Eventos Esportivos e Chefe de Divisão de Eventos de
Lazer e Recreação.
XII – Secretaria de Obras
Art.50. Fica alterada a nomenclatura do Departamento de Obras Públicas para
Departamento de Obras, bem como o cargo de Diretor do Departamento de Obras Públicas
para Diretor de Obras.
Art.51. Ficam unificadas: a Divisão de Projetos e Orçamentos e Divisão de
Gerenciamento de Contratos que passarão a ter a seguinte nomenclatura: Divisão de
Projetos, Orçamentos e Contratos, e os respectivos cargos de Chefe de Divisão serão
unificados e passará ter a seguinte denominação: Chefe de Divisão de Projetos, Orçamentos
e Contratos.
Art.52. Ficam criadas: a Divisão de Obras Viárias e Drenagens e Divisão de
Manutenção de Prédios Públicos ao Departamento de Obras da Secretaria de Obras, e os
cargos de Chefe de Divisão de Obras Viárias e Drenagens e Chefe Divisão de Manutenção
de Prédios Públicos, cujo vencimento do cargo corresponde à referência C4; todos de
provimento em comissão e de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo, com
jornada de 40 (quarenta) horas semanais, cujas atribuições estão descritas no Anexo III.
Art.53. Ficam extintos: Departamento de Obras Particulares; a Divisão de
Análise e Licenciamento Ambiental; Divisão de Licenciamento de Obras Particulares; o
Departamento de Fiscalização; Divisão de Pré Analise de Projetos e a Divisão
Administrativa, e os respectivos cargos de Diretor de Departamento de Obras Particulares;
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Chefe de Divisão de Análise e Licenciamento Ambiental; Chefe de Divisão de Licenciamento
de Obras Particulares; Chefe de Fiscalização; Chefe de Divisão de Pré Análise de Projetos e
Chefe de Divisão Administrativa.
XIII - Secretaria de Turismo

Art. 54. Ficam alteradas as nomenclaturas: da Secretaria de Cultura e Turismo
para Secretaria de Turismo, Departamento de Cultura para Departamento de Planejamento
Administrativo; e as nomenclaturas dos cargos de Secretário de Cultura e Turismo e
Secretário Adjunto de Cultura e Turismo para Secretário de Turismo e Secretário Adjunto de
Turismo, e de Diretor de Departamento de Cultura para Diretor de Planejamento
Administrativo.
Art. 55. Ficam mantidas: a Divisão de Administração dos Balneários, a Divisão
de Administração do Centro de Convenções e a Divisão de Fomento ao Turismo e os
respectivos cargos.
Art. 56. Ficam criados: Divisão de Administração; Divisão de Marketing; Divisão
de Imprensa e Comunicação; Divisão de Eventos Costa Sul; Divisão de Eventos Centro e
Costa Norte que está ligada diretamente ao Departamento de Turismo e seus respectivos
cargos de Chefe de Divisão de Administração; Chefe de Divisão de Marketing; Chefe de
Divisão de Imprensa e Comunicação; Chefe de Divisão de Eventos Costa Sul; Chefe de
Divisão de Eventos Centro e Costa Norte, cujo vencimento do cargo corresponde à
referência C4, todos de provimento em comissão e de livre nomeação e exoneração do
Chefe do Executivo, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, cujas atribuições estão
descritas no Anexo III.
Art. 57. Ficam extintos: o Departamento de Patrimônio, e o respectivo cargo de
Diretor de Departamento de Patrimônio; a Divisão de Patrimônio Histórico, e a Divisão de
Terminais Rodoviários e os respectivos cargos de Chefe de Patrimônio Histórico, e Chefe de
Divisão de Terminais Rodoviários.
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XIV – Secretaria de Segurança Pública
Art. 58. Ficam criados: o Departamento de Tráfego; o Comando da Guarda
Municipal; o Departamento de Defesa Civil; Departamento de Segurança e Controle e os
respectivos cargos de Diretor de Departamento de Tráfego, de Comandante da Guarda
Municipal, Diretor de Departamento de Defesa Civil e Diretor de Departamento de
Segurança, Controle e Inteligência, cujo vencimento do cargo corresponde à referência C2;
a Divisão de Operação e Controle Centro/Costa Norte, a Divisão de Operação e Controle
Costa Sul, a Divisão Operacional, a Divisão de Transportes Coletivos, a Divisão de
Terminais Urbanos, a Divisão de Segurança Patrimonial e Monitoramento e os respectivos
cargos de: Chefe de Divisão de Operação e Controle Centro/Costa Norte, Chefe de Divisão
de Operação e Controle Costa Sul, Chefe de Divisão Operacional, Chefe de Divisão de
Transportes Coletivos, Chefe de Divisão de Terminais Urbanos e Chefe de Divisão de
Segurança Patrimonial e Monitoramento cujo vencimento do cargo corresponde à referência
C4; todos de provimento em comissão e de livre nomeação e exoneração do Chefe do
Executivo, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, cujas atribuições estão descritas
no Anexo III.
Art. 59. Ficam extintos o Departamento de Guarda Municipal, a Divisão de
Guarda Civil, a Divisão de Defesa Civil, a Divisão de Guarda Patrimonial, a Divisão de
Tráfego, a Divisão Administrativa e a Divisão de Projetos de Sinalização Viária e os cargos
de Diretor de Departamento de Guarda Municipal, Chefe de Divisão de Guarda Civil, Chefe
de Divisão de Guarda Patrimonial, Chefe de Divisão de Tráfego, Chefe de Divisão
Administrativa e Chefe de Divisão de Sinalização Viária.
XV – Secretaria de Planejamento
Art. 60. Fica criada a Secretaria Municipal de Planejamento que tem por
finalidade prestar assessoramento ao Prefeito, como planejar, coordenar, controlar e avaliar
as atividades desenvolvidas pela Prefeitura; promover e acompanhar a execução dos planos
municipais de desenvolvimento; promover a elaboração e o acompanhamento de
diagnósticos, projetos e estudos voltados para o planejamento do Município; acompanhar a
execução orçamentária e físico-financeira dos planos e programas, assim como avaliar seus
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resultados; elaborar, em coordenação com os demais órgãos da Prefeitura, as diretrizes
orçamentárias, a proposta orçamentária anual e o Plano Plurianual, de acordo com as
políticas estabelecidas pelo Governo Municipal; acompanhar a transferência de recursos de
outras esferas de governo e elaborar o relatório anual de atividades da Prefeitura; gerenciar
as ações necessárias à gestão do Portal da Transparência (identificar e promover processos
de capacitação e desenvolvimento dos servidores municipais em conjunto com a Secretaria
da Administração) e executar outras atribuições afins.
Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Planejamento apresenta a seguinte
estrutura interna:
I -Departamento de Planejamento Municipal
1 - Divisão de Estatística e Indicadores
2 - Divisão de Convênios e Captação de Recursos
3 - Divisão de Planejamento e Orçamento

II- Departamento de Tecnologia da Informação
1. Divisão de Tecnologia
2. Divisão de Gestão de Sistemas
3. Divisão de Atendimento ao Usuário
4. Divisão de Telecomunicação
III – Divisão de Escola de Governo

Art. 61. Ficam criados os cargos de 1 (um) Secretário Municipal de
Planejamento com subsídio correspondente à referência C1 do Anexo I; 1 (um) Secretário
Adjunto de Planejamento com vencimento do cargo correspondente à referência C2-A do
Anexo I; 2 (cargos) de Diretor sendo: Diretor de Departamento de Planejamento Municipal e
Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação, com vencimento do cargo
correspondente à referência C2; 8 (oito) cargos de Chefe de Divisão sendo: Chefe de
Divisão de Estatística e Indicadores, Chefe de Divisão de Escola de Governo, Chefe de
Divisão de Convênios e Captação de Recursos; Chefe de Divisão de Planejamento e
Orçamento; Chefe de Divisão de Tecnologia; Chefe de Divisão de Gestão de Sistemas;
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Chefe de Divisão de Atendimento ao Usuário e Chefe de Divisão de Telecomunicação, cujo
vencimento dos cargos correspondem à referência C4 do Anexo I.
Art. 62. O Departamento de Planejamento Municipal tem por objetivo a
implantação de mecanismo de informações municipais, visando à produção dos subsídios
necessários à agilização do processo decisório do sistema de planejamento governamental,
por meio da identificação de métodos de levantamento, tratamento, análise e divulgação de
dados, a respeito das necessidades básicas da população, além de acompanhar, planejar e
elaborar o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e as propostas anuais orçamentárias
do Município e realizar a gestão administrativa dos contratos administrativos da Secretaria.
Art. 63. O Departamento de Tecnologia e Informação tem por objetivo gerenciar
o Portal Transparência, articular e fomentar programas, projetos e ações voltados para a
produção, difusão, apropriação e aplicação do conhecimento científico, tecnológico e de
inovação e o desenvolvimento e implantação de programas e projetos de modernização da
gestão pública do Município.
XVI – Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso
Art. 64. Fica criada a Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso que tem
por finalidade de promover o desenvolvimento de políticas públicas voltadas às pessoas com
deficiência e aos idosos; atuar na implementação descentralizada da política municipal para
pessoas com deficiência e idoso; estabelecer e manter relações de parceria com os órgãos
da Prefeitura, de outras esferas de governo e com os demais setores da sociedade
civil; estabelecer e manter relações e parcerias com a iniciativa privada, visando à inclusão
social da pessoa com deficiência e do idoso; buscar o suporte técnico necessário para o
desenvolvimento, implantação e acompanhamento das políticas públicas em atenção à
pessoa com deficiência e ao idoso; coordenar e opinar sobre planos e serviços públicos
quanto à acessibilidade; executar outras atividades afins.
Parágrafo Único. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e do Idoso
apresenta a seguinte estrutura interna:

I - Departamento de Políticas das Pessoas com Deficiência
16
Projeto de Lei Complementar 10/2017
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

LEI COMPLEMENTAR
Nº 223/2017
1. Divisão de Programas e Projetos Inclusivos
2. Divisão de Atendimento e Benefícios
II - Departamento de Políticas de Pessoas Idosas
1. Divisão de Programas e Projetos a Pessoas Idosas
2. Divisão de Atendimento Especializado ao Idoso
Art. 65. Ficam criados: 01 (um) cargo em comissão de Secretário Municipal da
Pessoa com Deficiência e do Idoso com subsídio correspondente à referência C1 do Anexo
I; 1 (um) cargo comissão de Secretário Adjunto da Pessoas com Deficiência e do Idoso; com
vencimento correspondente à referência C2-A do Anexo I; 2 (dois) cargos em comissão de
Diretor com vencimento correspondente à referência C2 do Anexo I; sendo: 1 (um) Diretor
de Departamento de Políticas das Pessoas com Deficiência e; 01 (um)

Diretor de

Departamento de Políticas de Pessoas Idosas, e 4 (quatro) cargos em comissão de Chefe
de Divisão com subsídio correspondente à referência C4 do Anexo I; sendo: 01 (um) Chefe
de Divisão de Programas e Projetos Inclusivos; 01 (um) Chefe de Divisão de Atendimento e
Benefício; 01 (um) Chefe de Divisão de Programas e Projetos a Pessoas Idosas e 01 (um)
Chefe de Divisão de Atendimento Especializado ao Idoso, com jornada de 40 (quarenta)
horas semanais.
Art. 66.

O Departamento de Políticas das Pessoas com Deficiência e o

Departamento de Políticas das Pessoas Idosas tem por objetivo assegurar os direitos dos
idosos e pessoas com deficiência e implantar políticas públicas junto aos demais órgãos
municipais, estaduais e federais, realizando encaminhamentos e atendimentos, articulação
entre serviços, elaborar projetos específicos, acompanhar e supervisionar programas
voltados a esta Secretaria, desenvolver ações de proteção e estimulação propiciando a
inclusão na sociedade.

XVII – Secretaria de Urbanismo
Art. 67. Fica criada a Secretaria Municipal de Urbanismo que tem por finalidade
executar as atividades de análise e aprovação de projetos de obras particulares; fiscalizar o
cumprimento das normas referentes às construções particulares e embargá-las; fiscalizar e
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fazer cumprir as normas referentes ao zoneamento e loteamento; promover a execução das
atividades de urbanização no âmbito municipal, promover a elaboração de projetos de
parques, praças e jardins, tendo em vista a estética urbana e a preservação do ambiente
natural; responsabilizar-se pela exposição e organização dos emplacamentos dos imóveis
no Município.

Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Urbanismo apresenta a seguinte
estrutura interna:
I - Departamento de Urbanismo
1. Divisão de Patrimônio Histórico;
2. Divisão de Projetos Urbanos
3. Divisão de Mobilidade Urbana
II – Departamento de Obras Particulares
1. Divisão de Fiscalização
2. Divisão de Licenciamento de Obras
Art. 68. Ficam criados 1 (um) cargo em comissão de Secretário Municipal de
Urbanismo, com subsídio correspondente à referência C1 do Anexo I ;1 (um) cargo
comissão de Secretário Adjunto de Urbanismo com vencimento correspondente à referência
C2-A do Anexo I; 2 (dois) cargos em comissão de Diretor de Departamento com vencimento
correspondente à referência C2 do Anexo I, sendo: 01 (um) Diretor de Departamento de
Urbanismo e 01 (um) Diretor de Departamento de Obras Particulares, e 5 (cinco) cargos em
comissão de Chefe de Divisão com vencimento correspondente à referência C4 do Anexo I,
sendo Chefe de Divisão de Patrimônio Histórico, Chefe de Divisão de Projetos Urbanos,
Chefe de Divisão de Mobilidade Urbana, Chefe de Divisão de Fiscalização e Chefe de
Divisão de Licenciamento de Obras, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 69. O Departamento de Urbanismo tem por objetivo executar atividades
relativas à análise e licenciamento de projetos e construções exercidas no Município, bem
como a fiscalização de obras particulares, além de atuar diretamente no processo de
regularização de áreas públicas ocupadas por terceiros, coordenando as atividades a cargo
do Município.
18
Projeto de Lei Complementar 10/2017
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

LEI COMPLEMENTAR
Nº 223/2017
XVIII – Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária
Art. 70. Fica alterada a nomenclatura de Secretaria Municipal de Habitação e
Planejamento para Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, bem como
o do Secretário de Habitação e Planejamento e Secretário Adjunto de Habitação e
Planejamento para Secretário de Habitação e Regularização Fundiária e Secretário Adjunto
de Habitação e Regularização Fundiária.
Art. 71. Ficam alterados: o Departamento de Habitação para Departamento de
Habitação e Regularização Fundiária, bem como o cargo de Diretor de Habitação e
Regularização Fundiária com vencimento correspondente à referência C2 do Anexo I; e a
Divisão de Habitação Popular para Divisão de Núcleos Habitacionais, bem como o cargo de
Chefe de Divisão de Habitação Popular para Chefe de Divisão de Núcleos Habitacionais, e a
Divisão de Projetos Urbanísticos para Divisão de Equipamento Urbano e Gestão de Praias,
bem como o cargo de Chefe de Divisão de Projetos Urbanísticos para Chefe de Divisão de
Equipamentos Urbanos e Gestão de Praias cujos vencimentos correspondem à referência
C4 do Anexo I.
Art. 72. Ficam extintos o Departamento de Planejamento e seu respectivo cargo
de Diretor de Planejamento, a Divisão de Desenvolvimento Urbano e Integração Regional, a
Divisão de Contratos e Convênios; Divisão de Orçamento e a Divisão de Pré Análise de
Projetos, bem como os respectivos cargos de Chefia dessas Divisões.

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Ficam criados 128 (cento e vinte e oito) cargos em comissão, de livre
nomeação e exoneração de Assessor de Gestão, com jornada de 40 (quarenta) horas
semanais, para executar atividades de assessoria e orientação ao Gabinete do Prefeito,
Gabinete dos Secretários, Departamentos, Divisões e Administrações Regionais, cujo
vencimento do cargo corresponde à referência C8 do Anexo I.
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Art. 74. Ficam criados 93 (noventa e três) cargos em comissão, de livre
nomeação e exoneração de Assessor de Apoio Operacional, com jornada de 40 (quarenta
horas) semanais, para executar atividades de assessoria e orientação ao Gabinete do
Prefeito, Gabinete dos Secretários, Departamentos, Divisões e Administrações Regionais
cujo vencimento do cargo corresponde à referência C7 do Anexo I.

Art. 75. Ficam criados 17 (dezessete) cargos em comissão de livre nomeação e
exoneração de Chefe de Secretaria, com jornada de 40 (quarenta horas) semanais, para
executar atividades de chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional do órgão em
que estiver lotado cujo vencimento do cargo previsto corresponde à referência C4 do Anexo
I.
Art. 76. Ficam criados 05 (cinco) cargos em comissão de livre nomeação e
exoneração de Assessor de Gabinete, com jornada de 40 (quarenta horas) semanais, para
executar atividades de Assessoria Administrativa e Operacional do gabinete do Chefe do
Executivo cujo vencimento do cargo previsto corresponde à referência C5 do Anexo I.
Art. 77. Fica determinado que o cargo de Auditor de Controle Interno vinculado à
Secretaria Municipal da Fazenda, de provimento em comissão e de livre nomeação e
exoneração do Chefe do Executivo, com jornada de 40 (quarenta horas semanais), será
ocupado exclusivamente por servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo com
formação

em

nível

superior,

preferencialmente

em

Direito,

Ciências

Contábeis,

Administração de Empresas, Economia ou Engenharia, ou pós-graduado em matéria
conexa, cujo vencimento do cargo corresponde à referência C2 do Anexo I.
Art.78. Ficam inalterados os cargos da carreira do magistério, criados em Lei
própria.

TÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.79. Fica o Poder Executivo autorizado a completar, mediante Decreto, a
estrutura organizacional prevista nesta Lei, podendo remanejar, transferir, adaptar ou
20
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transformar órgãos e unidades, modificar–lhes a competência, atribuição e denominação,
sem aumento da despesa, a fim de compatibilizar–se com as necessidades da
Administração Municipal.
Parágrafo Único. Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado, em consequência,
a remanejar, transpor ou transferir às dotações orçamentárias constantes da Lei
Orçamentária Anual, respeitada a mesma classificação funcional–programática e mantidos
os respectivos detalhamentos por Unidade Orçamentária.
Art. 80. Ficam extintos os Cargos de Provimento em Comissão de Assessor
de Secretaria, Assessor de Departamento, Assessor de Divisão, Assessor de
Informática,

Assessor

Técnico

Administrativo,

Assessor

de

Serviços

Gerais

e

Encarregaturas.
Art. 81. Ficam mantidos os demais cargos e suas respectivas atribuições,
nomenclaturas referências e remunerações criadas pela Lei Complementar n. 60/2005 e
alterações posteriores que não foram declaradas extintas por força da presente Lei.
Parágrafo Único – O número de cargos, subsídios, vencimentos e atribuições
são os constantes dos anexos I, II e III que integram a presente Lei.
Art. 82. Os agentes públicos cedidos ao Município de São Sebastião terão
iguais direitos e vantagens, concedidos aos servidores públicos municipais, enquanto
durar a cessão.

Art. 83. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das
dotações orçamentárias próprias consignadas no Orçamento em vigor.
Art. 84. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, dentro dos limites dos
respectivos créditos, a expedir Decretos relativos à transferência de dotações de seu
orçamento ou de créditos adicionais, de forma a adequá-los à nova estrutura organizacional.
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Art. 85. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

São Sebastião, 22 de novembro de 2017.

FELIPE AUGUSTO
Prefeito
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ANEXO I
Tabela Remunerativa para os Cargos de Provimento em Comissão

Referência

Vencimento

C1

R$12.246,35

C2-A

R$ 10.860,08

C2

R$ 9.211,84

C3

R$ 8.354,90

C4

R$ 6.683,21

C5

R$ 4.176,86

C6

R$ 2.506,00

C7
C8

R$ 1.671,68
R$ 2.720,00
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Tabela Geral de Cargos em Comissão distribuídos por Secretaria
CARGOS

Ref

SEGOV

SEDES

SAJUR

SEFAZ

SECAD

SEESP

SEMAM

SEPLAN

SEHAB

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

4

2

2

2

1

Secretário

C1

Chefe de Gabinete

C2-A

Assessor Especial

C2

Secretário Adjunto

C2-A

Auditor de Controle Interno

C2

Diretor de Departamento

C2

3

Ordenador de despesa

C3

1

Ouvidor

C4

1

Diretor Regional

C2

Chefe Divisão

C4

4

4

4

7

15

5

6

8

4

Chefe de Secretaria

C4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Assessor de Gabinete

C5

Assessor de Gestão

C8

10

8

8

8

10

5

7

5

3

Assessor de Apoio Operacional

C7

6

6

6

6

6

5

4

4

2

28

23

21

27

38

20

22

22

13

GABINETE

Total

1
2

CARGOS

Ref

SEDUC

SESAU

SESEP

SEOP

SEGUR

SEPEDI

SEURB

SETUR

Secretario

C1

1

1

1

1

1

1

1

1

Chefe de Gabinete

C2-A

1

Assessor Especial

C2

2

Secretário Adjunto

C2-A

Auditor de Controle Interno

C2

1

1

Diretor de Departamento

C2

4

3

Ordenador de despesa

C3

Ouvidor

C4

Diretor Regional

C2

Chefe Divisão

C4

11

11

1

1

1

1

1

1

1

1

4

2

2

2

6

5

5

4

5

8

1

1

1

1

1

1

1

1
7
5

Chefe de Secretaria

C4

Assessor de Gabinete

C5

Assessor de Gestão

C8

8

8

20

3

4

3

3

5

10

Assessor de Apoio Operacional

C7

8

8

5

2

2

2

2

12

7

34

34

41

14

18

14

15

30

30

Total

5

Legenda: Gabinete
SEGOV – Secretaria de Governo

SEFAZ – Secretaria da Fazenda

SEESP – Secretaria de Esportes

SEDES – Secretaria de Desenvolvimento Social

SEPED – Secretaria do Deficiente e do Idoso

SEDUC – Secretaria da Educação

SEO – Secretaria de Obras

SESEP – Secretaria de Serviços Públicos

SECAD – Secretaria de Administração

SESAU – Secretaria da Saúde

SAJUR - Secretaria de Assuntos Jurídicos

SEGUR – Secretaria de Segurança Urbana

SETUR – Secretaria de Turismo

SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente

SEURB – Secretaria de Urbanismo

SEPLAN – Secretaria de Planejamento

SEHAB – Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária
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ANEXO III – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Compete ao Secretário Municipal de Planejamento:
I - promover o planejamento, coordenação, controle e avaliação das atividades
desenvolvidas pela Prefeitura; II - promover a elaboração de diagnósticos, estudos e
pesquisas necessárias ao planejamento do Município e à sua integração ao planejamento
do Estado e da União; III - promover a execução de medidas, junto aos órgãos municipais,
com o objetivo de implantar normas de planejamento e prioridades para a ação
governamental; IV - fornecer orientação técnica para elaboração dos diversos programas
setoriais

e

revê-los,

ajustando-os

aos

recursos

disponíveis;

V

- promover

o

acompanhamento e a avaliação da execução físico-financeira dos planos e programas de
trabalho da Administração Municipal; VI - promover a coleta e análise de dados estatísticos
e a preparação de indicadores necessários ao planejamento municipal; VII - promover a
elaboração, revisão e avaliação contínua dos programas dos projetos do Governo Municipal;
VIII - promover a elaboração de gráficos, formulários e relatórios para controle das
atividades programadas; IX - promover a elaboração e atualização dos planos e programas
de expansão econômica do Município; X - coordenar as atividades da Prefeitura, com vistas
ao desenvolvimento econômico e social do Município; XI - promover o cadastramento e o
estudo das fontes de financiamento que podem ser utilizados nos programas de expansão
econômica a cargo do Município; XII - planejar e coordenar a realização de levantamentos e
estudos com vistas à expansão econômica do Município; XIII - estudar e propor programas
de incentivo e orientação à formação de organizações industriais, comerciais e de serviços,
de cunho associativo e cooperativo, visando à ampliação e diversificação do mercado local
de empregos; XIV - articular-se com organismos governamentais e privados, visando o
aproveitamento de incentivos e recursos para o desenvolvimento industrial, comercial e do
setor de serviços; XV - definir políticas de intercâmbio com entidades nacionais e
internacionais, visando o desenvolvimento econômico e tecnológico das atividades
industriais, comerciais e de serviços; XVI - promover seminários, estudos, pesquisas e
diagnósticos, visando o desenvolvimento dos setores industrial, comercial e de serviços;
XVII - promover contatos do empresariado local com os sistemas regionais e estaduais de
incentivos e recursos para o desenvolvimento econômico do Município; XVIII - promover
encontros, seminários e simpósios, visando discutir e transmitir aos líderes empresariais a
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estratégia de desenvolvimento econômico do Município; XIX - formular e propor as políticas
de incentivos ao desenvolvimento industrial, e comercial do Município; XX - realizar estudos
e propor ao Governo Municipal programas de implantação de infraestruturas urbanas
condizentes com a modernização da economia local; XXI - propor formas simplificadas de
licenciamento e fiscalização das microempresas localizadas no Município; XXII - elaborar
estratégias de desenvolvimento dos setores produtivos locais, em sintonia com o potencial
do Município e a preservação do meio ambiente; XXIII - promover a difusão de tecnologias
apropriadas ao beneficiamento e à comercialização dos insumos produzidos no Município;
XXIV - participar da elaboração de estudos que visem o desenvolvimento do Município; XXV
- participar da definição de critérios técnicos para a avaliação de projetos de investimento
público e privado no Município; XXVI - orientar e acompanhar a preparação e a implantação
do Plano Diretor do Município; XXVII - supervisionar a elaboração e a atualização do Plano
Plurianual; XXVIII - promover a elaboração da proposta orçamentária anual da Prefeitura;
XXIX - acompanhar a tramitação da proposta orçamentária na Câmara, prestando as
informações solicitadas; XXX - estabelecer critérios de avaliação para o cumprimento das
metas previstas no Plano Plurianual, bem como para a execução dos programas de governo
e dos orçamentos do Município; XXXI - criar mecanismos de controle interno, visando
avaliar o cumprimento de resultados quanto à efetividade da gestão orçamentária, financeira
e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Municipal; XXXII - promover estudos
sobre as normas e estruturas organizacionais, métodos e procedimentos de trabalho da
Administração Municipal; XXXIII - promover a atualização e o aperfeiçoamento das normas
sobre planejamento, orçamento e organização administrativa; XXXIV - promover, coordenar
e supervisionar as atividades de informática da Prefeitura, orientando e controlando a
utilização de máquinas e equipamentos; XXXV - acompanhar a elaboração do relatório
anual de atividades da Prefeitura; XXXVI - supervisionar as atualizações no Portal
Transparência; XXXVII - executar outras atribuições afins.

SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO
Compete ao Secretário Adjunto de Planejamento e Tecnologia da Informação:
I - substituir o Secretário da Pasta no caso de ausência deste, como também dará parecer
quando requisitado; II - representará o Secretário quando avocado por aquele; III administrará os trabalhos internos da Secretaria e será o responsável pela distribuição dos
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processos e procedimentos que surgem na Pasta, bem como desempenhará outras funções
vinculadas à pasta.

ASSESSOR DE GESTÃO
Compete ao Assessor de Gestão executar atividades de assessoria e orientação ao
Gabinete do Prefeito, Gabinete dos Secretários, Departamentos, Divisões e Administrações
Regionais, com as seguintes atribuições:
I - assessorar e orientar no diagnóstico e no levantamento de informações visando à
avaliação situacional, levando em conta fatores internos e externos à administração pública
municipal; II - assessorar e orientar na análise das demandas da sociedade, identificando
políticas públicas a agregarem ao plano de governo; III - assessorar e orientar no
estabelecimento de canais de comunicação aproximada com os munícipes e suas
representações a fim de viabilizar a identificação das demandas a direcionar a implantação
das ações; IV - subsidiar e orientar a preparação de projetos que impliquem ações
integradas com outras instituições públicas e privadas; V - coordenar atividades e/ou
projetos em setores distintos da Administração, definidos por Decretos ou Portarias; e VI exercer outras atribuições complementares que minudenciem as previstas nesta Lei.

ASSESSOR DE APOIO OPERACIONAL
Compete ao Assessor e de Apoio Operacional executar atividades de assessoria e
orientação ao Gabinete do Prefeito, Gabinete dos Secretários, Departamentos, Divisões e
Administrações Regionais, com as seguintes atribuições:
I - assessorar e orientar no estabelecimento de objetivos e metas a serem alcançadas para
a implementação do plano de governo; II - assessorar, orientando no direcionamento de
ações que atendam os objetivos e projetos da(s) unidade(s) subordinada(s) à autoridade
assistida; III - assessorar e orientar na focalização dos aspectos do planejamento tático e
quanto às políticas, programas e projetos com vistas aos melhores resultados; e, IV exercer outras atribuições complementares que minudenciem as previstas nesta Lei.
ASSESSOR ESPECIAL
Compete ao Assessor Especial executar atividades de assessoria e orientação ao Gabinete
do Prefeito, com as seguintes atribuições:
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I - prestar assessoria técnica ao Chefe do Executivo, Chefe de Gabinete, Secretários,
Diretores, Chefes de Divisão; II - manter-se esclarecido e atualizado sobre a aplicação de
Leis, normas e regulamentos da área de atuação, podendo este abranger as áreas jurídica,
tecnológica, de comunicação, de planejamento, além de outras, de acordo com as
especificidades funcionais que atendam às necessidades do Gabinete, demandadas pelo
Chefe de Gabinete; III - elaboração de pareceres, laudos técnicos, notas técnicas de acordo
com a área funcional; IV - exercício de outras competências correlatas, em razão de sua
natureza; V- coordenar as relações do Executivo com a Câmara Municipal, recebendo suas
solicitações e sugestões, encaminhando-as e, quando for o caso, respondendo-as; VI promover, em articulação com a Secretaria de Assuntos Jurídicos e outros órgãos
municipais, a elaboração de projetos de Leis, Decretos, Regulamentos, Mensagens ou
outros documentos de relevância para o Governo Municipal; VII - acompanhar a tramitação
dos projetos de leis do Executivo na Câmara Municipal e manter controle que lhe permita
prestar informações precisas ao Prefeito; VIII - controlar os prazos facultados pela Lei
Orgânica do Município para sanção ou veto dos projetos de Lei; IX - organizar e manter
atualizados arquivos e fichários de Leis, Decretos, Regulamentos e outros atos de interesse
da Administração Municipal; X - assessorar os órgãos municipais quanto à técnica legislativa
e prestar-lhes informações sobre leis, decretos e outros atos normativos; XI - executar
atividades de assessoramento legislativo, acompanhando a tramitação na Câmara dos
projetos de leis de interesse do Executivo, e manter contatos com lideranças políticas e
parlamentares do Município; XII - assessorar na adequação das despesas orçamentárias e
financeiras com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a
Lei de Diretrizes Orçamentárias; XIII - assessorar a prática de todos os atos que resultem
emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimentos ou outros dispêndios de
recursos do Município ou pelos quais este responda inclusive os atos previstos na Lei
Responsabilidade Fiscal; XIV - coordenar, orientar e supervisionar a execução das
atividades de expediente, apoio administrativo e serviços auxiliares relativos ao Gabinete do
Prefeito e demais Secretarias Municipais; XV - executar outras atribuições afins.

CHEFE DE SECRETARIA
Compete ao Chefe de Secretaria executar atividades de chefiar e coordenar a parte
administrativa e operacional do órgão em que estiver lotado, com as seguintes atribuições:I instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que
possuem; II - coordenar a organização dos serviços; III -levar ao conhecimento do superior
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imediato, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as
ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de
decisão superior; IV –dar conhecimento ao superior hierárquico de todos os fatos ocorridos
e de outros que tenha realizado por iniciativa própria; V - promover reuniões periódicas com
a equipe e os auxiliares de serviço; VI - coordenar a expedição de todas as ordens relativas
à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; VII representar o superior hierárquico, quando designado; VIII - assinar documentos ou tomar
providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do superior
hierárquico, dando-lhe conhecimento, posteriormente; IX - supervisionar a elaboração de
correspondências em geral e outros expedientes; X - atender o público em geral; XI realizar outras tarefas afins.
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO
Compete ao Auditor de Controle Interno exercer as seguintes atribuições:
I – coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Prefeitura
Municipal, abrangendo as administrações Diretas e Indiretas; II - promover a integração
operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre os procedimentos de
controle; III – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional,
supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de
Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento
ás equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos
processos e apresentação dos recursos; IV – assessorar a administração nos aspectos
relacionados com o controle interno e externo e quanto á legalidade dos atos de gestão,
emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos; V – interpretar e pronunciar-se sobre a
legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial; VI - medir e
avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das
atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação
próprias, nos diversos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, abrangendo as
administrações Direta e Indireta, expedindo relatórios com recomendações para o
aprimoramento dos controles. VI I– avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas
espalhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento,
inclusive quanto a ações descentralizadas executadas á conta de recursos oriundos dos
Orçamentos Fiscais e Investimentos; VIII – exercer o acompanhamento sobre a observância
dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos
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demais instrumentos legais; IX – estabelecer mecanismos voltados a comprovar a
legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia,
eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da
Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, bem como, na
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; X – exercer o controle das
operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Ente; XI –
supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, para o retorno da despesa total com
pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de
Responsabilidade Fiscal; XII - tomar as providências, conforme o disposto no art. 31 da Lei
de Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e
mobiliária aos respectivos limites; XIII – aferir a destinação dos recursos obtidos com a
alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei de
Responsabilidade Fiscal; XIV – acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência
da Gestão Fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a
consistência das informações constantes de tais documentos; XV- participar do processo de
planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei Orçamentária; XVI – manifestar-se, quando solicitados pela
administração, acerca da regularidade e legalidade de processo licitatório, sua dispensa ou
inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros
instrumentos congêneres; XVII – propor a melhoria ou implantação de sistema de
processamento eletrônico de dados em todas as atividades de administração pública, com o
objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das
informações; XVIII – instituir e manter sistema de informações para o exercício das
atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno; XIX – verificar os atos de admissão de
pessoal, aposentadoria, reforma, revisão de proventos e pensão para posterior registro no
Tribunal de Contas; XX – manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres
e outros pronunciamentos voltados a identificar e a sanar as possíveis irregularidades; XXI
– alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure
imediatamente a Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, as ações
destinadas a apurar os atos ou fatos, inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos
que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem
prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou
valores públicos; XXII - revisar e emitir parecer sobre os processos de tomadas de Contas
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Especiais instaurados pela Prefeitura Municipal, incluindo suas administrações Diretas e
Indiretas, determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado; XXIII – representar ao TCE, sob
pena de responsabilidade solidária, sobre as irregularidades e ilegalidades identificadas e as
medidas adotadas; XXIV – emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela
administração; XXV - realizar outras atividade de manutenção e aperfeiçoamento do sistema
de Controle Interno.
ORDENADOR DE DESPESAS
Compete ao Ordenador de Despesas:
I - indicar a dotação orçamentária e respectiva reserva por Secretaria/Órgão, e em cada
unidade orçamentária, cotizar os elementos de despesa pelos projetos e/ou atividades,
podendo ter a sua dotação dividida por mais de um elemento de despesa; II - movimentar
créditos orçamentários, empenhar despesa e efetuar pagamentos especificando os
elementos de despesa e respectivos desdobramentos.
OUVIDOR MUNICIPAL
Compete ao Ouvidor Municipal:
I - receber as requisições formuladas por membros da comunidade, mesmo aquelas sem
identificação, neste caso, se justificáveis as razões de anonimato e aceitas pelo Ouvidor,
encaminhando-as a quem de direito; II - recusar como objetos de apreciação as questões
pendentes de decisão judicial, podendo, entretanto, apresentar soluções no âmbito
administrativo; III - rejeitar e determinar o arquivamento de manifestações consideradas
improcedentes, mediante despacho fundamentado, podendo o requerente recorrer da
decisão ao Chefe do Gabinete no prazo de 03 (três) dias após a sua ciência; IV - promover
as necessárias diligências, visando aos esclarecimentos das questões em análise, sendo,
no entanto, expressamente vedada à participação do titular da Ouvidoria, ou qualquer de
seus membros, como defensor dativo em processo administrativo interno; V - manter
contato com outras Ouvidorias e entidades representativas da sociedade com vistas ao
aprimoramento dos serviços e do exercício da cidadania; VI - atender o requisitante sempre
com cortesia e respeito, sem discriminação ou pré-julgamento, oferecendo-lhe uma resposta
objetiva à questão apresentada, no menor prazo possível; VII - agir com integridade,
transparência, imparcialidade e justiça, zelando pelos Princípios da Ética, Moralidade,
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Legalidade, Impessoalidade e Eficiência Pública; VIII - resguardar o sigilo das informações.
IX -promover a divulgação do serviço de Ouvidoria.
OUVIDOR DA SAÚDE
Compete ao Ouvidor da Saúde:
I – atuar na interlocução e representação do cidadão junto à Secretaria de Saúde do
Município, bem como a todas as unidades por ela gerenciadas; II – remeter de forma célere
as informações de interesse do usuário ao destinatário; III – facilitar o acesso do usuário do
serviço à Ouvidoria, simplificando seus procedimentos, visando rapidez e eficácia na
conclusão; IV – encaminhar as questões ou sugestões apresentadas à área competente,
acompanhando a sua apreciação; V – atuar, com livre acesso a todos os setores do órgão
onde exerce suas funções, para que possa apurar e propor as soluções requeridas em cada
situação; VI – sugerir ao dirigente da unidade de saúde ou ao coordenador responsável e,
se necessário, ao Secretário de Saúde soluções para resolução dos problemas
identificados; VII – propor a correção de eventuais erros, omissões ou abusos cometidos no
atendimento ao usuário; VIII – atuar na prevenção e solução de conflitos; IX – estimular a
participação do cidadão na fiscalização e planejamento dos serviços públicos de saúde; X –
outras atribuições afins.

CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO
Compete ao Chefe de Divisão de Educação Permanente e Humanização:
I – participar da construção do Plano Municipal de Saúde, garantindo a inserção de ações
de Educação Permanente e Humanização; II – coordenar estudos e propor objetivos, ações
e metas para a área de educação em saúde quando da elaboração dos instrumentos de
gestão do SUS e peças orçamentárias; III – identificar as prioridades educacionais em
saúde, por meio de discussões coletivas, articulando e fomentando parcerias e cooperações
técnicas; IV – apoiar a elaboração de projetos, a partir das necessidades do serviço e do
planejamento participativo, visando a capacitação dos trabalhadores do SUS e que
contribua para o alcance das metas institucionais; V – apoiar e assessorar o gestor
municipal de saúde nas discussões sobre Educação Permanente e Humanização em
Saúde, assim como na proposição de intervenções, no planejamento e desenvolvimento de
ações; VI – propor normas e fluxos a serem adotados no campo de interação ensinoserviço, bem como pesquisa no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde; VII – realizar a
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gestão dos processos educacionais dentro da Secretaria Municipal de Saúde, em
cooperação com as áreas técnicas e unidades de saúde, regulando a participação dos
servidores em eventos formativos; VIII – cooperar com o planejamento e avaliação das
atividades de aprendizagem em serviço, de forma conjunta com as unidades de saúde; IX –
promover a incorporação dos princípios e diretrizes da Educação Permanente e
Humanização nos processos de aprendizagem vivenciados no cotidiano do serviço; X –
outras atribuições afins.

DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE

Compete ao Diretor de Departamento de Planejamento em Saúde:
I - coletar, organizar e manter atualizadas informações técnicas sobre as áreas de atuação
da Secretaria; II - organizar sistemas de acompanhamento e avaliação das atividades e
programas de trabalho para serem apresentados e avaliados pela população; III - coletar,
sistematizar e elaborar instrumentos de gestão, em conjunto com as demais áreas técnicas;
IV - coordenar o Sistema Municipal de Auditoria; V - coordenar o Complexo Regulador
Municipal; VI - fornecer subsídios à Secretaria Municipal de Planejamento para elaboração
de planos, projetos e programas e respectivos orçamentos; VII - propor registros e
instrumentos necessários à coleta de informações para o planejamento, controle e avaliação
dos programas e ações da Secretaria; VIII - coletar e sistematizar informações de
programas municipais de saúde, decorrentes de contratos e convênios com outros órgãos
que desenvolvam políticas voltadas para a saúde da população; IX - reunir e sistematizar as
informações de saúde no Município; X - registrar as atividades da Secretaria para a
elaboração de Prestação de Contas e Relatórios Anuais; XI - receber, alimentar e processar
informações de sistemas de saúde do município e enviar ao DATASUS; XII - executar outras
atribuições afins.

CHEFE DE DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA
Compete ao Chefe de Divisão de Regulação e Auditoria:
I - promover a programação de regulação da assistência para o atendimento ao usuário do
Sistema Único de Saúde do Município; II - desenvolver ações que ofereçam a melhor
alternativa assistencial para a demanda do usuário, considerando a disponibilidade de
ofertas de regulação; III - organizar o acesso da população a ações e serviços, em sistemas
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de referência e contra referência, de forma ordenada e equânime; IV - fomentar a gestão
qualificada dos instrumentos pactuados com a participação dos entes federados e outras
entidades, com base no interesse social e coletivo; V - promover o controle, a auditoria
assistencial, o monitoramento e a avaliação dos resultados dos programas, projetos e redes
assistenciais; VI - desenvolver ações que possibilitem a incorporação de mecanismos de
realinhamento dos serviços de saúde disponibilizados, prevalecendo-se dos resultados das
avaliações empreendidas; VII - coordenar, realizar e controlar agendamentos de consultas,
exames, tratamentos e cirurgias, na rede pública e privada especializada, de retaguarda da
Secretaria; VIII - realizar e controlar os agendamentos de procedimentos nos demais níveis
de complexidade, em serviços/recursos externos, observados os sistemas de referência e
contra referência; IX - formular e controlar credenciamentos de serviços suplementares à
rede pública de saúde municipal; X - executar outras atribuições afins.
CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Compete ao Chefe de Divisão de Gestão Estratégica:
I – elaborar diagnósticos, estudos e pesquisas necessários ao planejamento das ações da
Secretaria e a sua integração ao planejamento do Governo Municipal; II – elaborar os
instrumentos de gestão em consonância com as demais áreas; III – providenciar a coleta e
análise de dados estatísticos e a preparação de indicadores necessários ao planejamento
das atividades da Secretaria; IV – organizar e promover a manutenção atualizada de
subsídios e informações básicas de interesse para o planejamento das ações de saúde a
cargo da Secretaria; V – identificar métodos de levantamento, tratamento e análise de
dados, a respeito das necessidades básicas da Secretaria; VI – orientar e supervisionar a
implantação de um sistema de informações para o planejamento das ações da saúde no
Município; VII – produzir as orientações necessárias para agilizar o processo decisório do
sistema de planejamento da Secretaria; VIII – realizar estudos e pesquisas complementares
necessários para instruir o detalhamento dos projetos a cargo da secretaria; IX – fornecer
dados para a elaboração de orçamentos e projetos sob a responsabilidade da Secretaria; X
– proporcionar as informações necessárias a outros órgãos municipais a respeito dos dados
sobre planejamento em saúde; XI – fornecer dados de produção para as áreas técnicas; XII
– executar outras atribuições afins.
CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO
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Compete ao Chefe de Divisão de Projetos e Instrumentos de Gestão:
I - propiciar apoio técnico e operacional necessário ao desenvolvimento de projetos e
programas da Secretaria; II - prestar apoio a projetos e programas de captação de recursos
extraordinários; III - controlar negociação por projeto ou contrato; IV - capacitar de recursos,
organizar, controlar e acompanhar os contratos e convênios extraordinários, internos e
externos, bem como colaborar com a Diretoria respectiva, na prestação de contas; V coordenar os processos de formulação, monitoramento e avaliação dos 03 instrumentos
básicos do Planejamento do SUS: Plano Municipal de Saúde; Programação Anual de Saúde
e Relatório Anual de Gestão; VI - prover as demais áreas técnicas de mecanismos (métodos
e processos) para que possam formular, monitorar e avaliar os seus respectivos
instrumentos de planejamento; VII - orientar e apoiar as áreas técnicas na apuração dos
resultados a partir do conjunto de ações e metas definidas na programação; VIII - analisar
os impactos, sistematizando os resultados a serem apresentados no Relatório Anual de
Gestão, contribuindo para a formulação de recomendações e ajustes na próxima
Programação Anual; IX - coordenar o sistema de planejamento local, articulando de forma a
fortalecer e consolidar os objetivos e a diretrizes do SUS, contemplando as peculiaridades,
as necessidades e as realidades de saúde regionais, bem como divulgação dos resultados
alcançados; X - formular metodologias e modelos básicos dos instrumentos de
planejamento, monitoramento e avaliação; XI - elaborar e realizar as audiências públicas,
em conjunto com as demais áreas; XII -executar outras atribuições afins.
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE
Compete ao Diretor de Departamento de Serviços Estratégicos em Saúde:
I – acompanhar, supervisionar e executar em conjunto com a Secretaria Municipal de
Administração as políticas de recursos humanos da Secretaria, apoiando as atividades de
registro funcional, o controle de frequência e garantia do envio de informações para
elaboração da folha de pagamento; II – propor e/ou realizar atividades relativas a
treinamento e capacitação aos servidores da Secretaria em conjunto com as áreas afins; III
– acompanhar a realização de compras diretas e/ou licitações relacionadas à Secretaria; V –
programar, organizar e supervisionar as atividades de padronização, aquisição, guarda,
distribuição e controle do material utilizado na Secretaria; V – programar e supervisionar as
atividades de recebimento, distribuição, controle do trâmite e arquivo dos papéis e
documentos da Secretaria; VI – promover e supervisionar a conservação, interna e externa,
dos prédios, móveis, instalações, máquinas e equipamentos sob a responsabilidade da
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Secretaria; VII – promover e supervisionar a execução de reparos nos móveis e instalações
da Secretaria e providenciar a execução dos serviços de manutenção de maior
complexidade; VIII – promover e supervisionar as atividades de limpeza, zeladoria, portaria,
copa/cozinha, telefonia, tecnologia da informação e reprodução de papéis e documentos da
Secretaria; IX – promover e supervisionar

as atividades relacionadas ao serviço de

Transporte Sanitário da Secretaria Municipal de Saúde; X – supervisionar roteiros e trajetos
dos veículos da Secretaria de Saúde; XI – garantir a utilização adequada dos veículos a fim
de atender as necessidades prioritárias do usuários do SUS e execução das atividades da
Secretaria de Saúde XII – planejar e padronizar os medicamentos no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde, bem como promover a divulgação junto aos profissionais preceptores
da rede pública; XIII – planejar, programar e executar juntamente com a área afim,
atividades relacionadas

com a aquisição e administração de medicamentos, insumos,

materiais de enfermagem, materiais odontológicos, de escritório, impressos e benefícios
concedidos aos pacientes; XIV – assessorar e propor implementação de atividades que
visem o aprimoramento da organização dos serviços de assistência farmacêutica, materiais
e correlatos; XV – promover o uso racional de medicamentos, material e correlatos, através
de ações educativas à população e aos profissionais de saúde; XVI - participar da
elaboração da política municipal de saúde, inclusive nos seus aspectos orçamentários e
financeiros; XVII – estabelecer protocolos para a distribuição de medicamentos e materiais
correlatos, instituindo controle sobre o consumo, por espécie e por unidade, para efeito de
previsão e controle de custos; XVIII - executar outras atividades afins.

CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
Compete ao Chefe de Divisão de Recursos Financeiros:
I – elaborar e acompanhar a execução do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e da Lei do Orçamento Anual da Secretaria; II – elaborar junto com as
Diretorias projetos e programas, observando a sua previsão no orçamento; III – elaborar e
gerenciar a execução da proposta orçamentária da Secretaria; IV – acompanhar os saldos
financeiros das contas correntes do Fundo Municipal de Saúde; V – manter-se atualizado
sobre as disponibilidades financeiras da Secretaria; VI – disponibilizar ao Secretário os
elementos necessários ao acompanhamento, à análise e à avaliação da execução
financeira; VII – registrar contas de débitos e créditos financeiros em tabelas específicas;
VIII – controlar os pagamentos dos serviços solicitados pelos Departamentos, de acordo
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com o tipo de despesa realizada; IX – gerenciar o exercício financeiro e controle de contas
da Secretaria; X – controlar e executar atividades relacionadas com a programação e as
disponibilidades financeiras; XI – acompanhar as prestações de contas internas e das
parceiras firmadas, mediante termos de ajustes específicos; XII - executar outras atribuições
afins.
CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO
Compete ao Chefe de Divisão de Planejamento Administrativo:
I - produzir informações gerenciais para subsidiar os redirecionamentos necessários à
melhoria da qualidade dos serviços; II - coletar, compilar e atualizar dados, indicadores e
estatísticas dos serviços realizados; III - participar de reuniões para planejamento das
atividades; IV - executar os serviços de apoio na área administrativa necessárias para que
as Diretorias atinjam seus objetivos e finalidades; V - articular-se com outras unidades da
Secretaria para obtenção de serviços suplementares; VI – alimentar Sistemas de Informação
específicos à área afim; VII - desenvolver atividades relacionadas às rotinas administrativas;
VIII – integrar todas as áreas administrativas para execução articulada das ações; IX –
participar de processos licitatórios para a contratação e aquisição de bens e serviços
especializados ligados à execução das atividades; X - executar outras atribuições afins.

CHEFE DE DIVISÃO DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA E GESTÃO DE ESTOQUES
Compete ao Chefe de Divisão de Assistência Farmacêutica e Gestão de Estoques:
I – garantir o funcionamento da Comissão de Padronização de Medicamentos; II – elaborar,
atualizar e divulgar a REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais; III –
coordenar a política de assistência farmacêutica no município, realizando o planejamento de
ações, de seleção, programação, aquisição, armazenamento e distribuição; IV – coordenar o
recebimento e distribuição de medicamentos de alto custo e de programas estratégicos
oriundos de outros entes federativos, garantindo a alimentação dos sistemas de informação
específicos; V – indicar na aquisição de medicamentos, materiais e correlatos, a fonte de
recurso específica a ser onerada, com controle do saldo no respectivo exercício
orçamentário-financeiro; VI – acompanhar e manter atualizada as legislações que
regulamentam as ações específicas da área, zelando pelo fiel cumprimento de suas
normatizações; VII – manter atualizado os registros e dados estatísticos pertinentes a área,
a fim de garantir ações de planejamento e divulgação de informações adequados; VIII –
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assumir a responsabilidade técnica, inclusive das farmácias nas Unidades de Saúde,
observada a formação profissional específica, no caso de ausência de responsável técnico
“in loco”; IX – realizar despachos, pareceres e normas internas; X - planejar o consumo e
promover a gestão e a distribuição dos medicamentos e insumos de saúde; XI - promover e
participar de programas de treinamento de pessoal para o desempenho das atividades de
assistência farmacêutica no âmbito regional; XII - identificar, para subsidiar a política de
aquisição e de padronização, no nível regional, as necessidades de inovação e incorporação
de novas tecnologias nos serviços de saúde; XIII - participar dos processos licitatórios para
a contratação e aquisição de bens e serviços especializados ligados à execução das
atividades de saúde; XIV - estabelecer normas para a distribuição de material, instituindo
controles sobre o consumo, por espécie e por unidade, para efeito de previsão e controle de
custos; XV – fomentar e participar de órgãos colegiados; XVI - executar outras atribuições
afins.
CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO
Compete ao Chefe de Divisão de Transporte Sanitário:
I – promover e supervisionar, em consonância com órgãos municipais competentes, as
atividades de conservação, manutenção e administração dos veículos da Secretaria de
Saúde; II – manter, de forma atualizada, o cadastro dos veículos da Secretaria; III –
promover o controle dos roteiros e trajetos dos veículos da Secretaria de Saúde; IV –
promover, junto aos órgãos competentes da Administração Municipal, a elaboração de
contratos de prestação de serviços relativos a transporte a serem utilizados pela Secretaria;
V – elaborar e controlar as escalas de viagens e plantões; VI – estabelecer com as áreas
afins protocolo/fluxograma de utilização racional dos veículos; VII – outras atividades afins.
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Compete ao Diretor de Departamento de Planejamento Municipal:
I - programar e dirigir a elaboração de pesquisas, estudos e diagnósticos necessários ao
planejamento do Município; II - proceder à coleta e análise de dados e informações e dirigir
a preparação de indicadores necessários ao planejamento Municipal; III - organizar e manter
atualizado um sistema de dados e informações básicas para o planejamento das ações
Municipais; IV - identificar e implementar métodos de levantamento, tratamento e análise de
dados relativos ao planejamento Municipal; V - agilizar, em articulação com os órgãos
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competentes do Município, a produção das informações necessárias para acelerar o
processo decisório do sistema de planejamento; VI - realizar pesquisas e levantamentos
complementares que permitam instruir o detalhamento dos programas governamentais sob
a responsabilidade da Secretaria; VII - proporcionar as informações necessárias a outros
órgãos Municipais a respeito dos dados sobre planejamento armazenados na Divisão; VIII coordenar as informações necessárias para atendimento a Lei da Transparência; IX coordenar as implementações necessárias para a manutenção da base geográfica e
cartográfica do Município; X - formular e acompanhar as políticas para o planejamento
governamental a cargo do Município; XI - elaborar e atualizar o Plano Plurianual, as
diretrizes orçamentárias e as propostas anuais orçamentárias;

XII - controlar o físico-

financeiro dos planos de investimentos da Prefeitura; XIII - assessorar outros órgãos no
processo de execução orçamentária; XIV - cumprir as metas previstas no Plano Plurianual e
a execução dos programas de governo; XV - comprovar a legalidade e avaliar os resultados
quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e
entidades da Administração Municipal; XVI - executar outras atribuições afins.
CHEFE DE DIVISÃO DE ESCOLA DE GOVERNO
Compete ao Chefe de Divisão de Escola de Governo:
I – Gerenciar, Capacitar e Treinar; II - administrar, supervisionar e fiscalizar as atividades
acadêmicas da Escola de Governo; III – designar as comissões, coordenar a elaboração e
aprovar os regulamentos; IV - acompanhar e avaliar a execução das atividades
desenvolvidas pela Escola de Governo; V – convocar e presidir reuniões do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão; VI - designar comissões especiais e grupos de trabalho, para
assessoria específica; X - propor convênios de cooperação técnica e acadêmica XI - exercer
a ação disciplinar, na esfera de sua competência; XII - promover a atualização periódica das
informações do site da Escola de Governo; XIII desempenhar as demais atribuições
inerentes ao cargo.

CHEFE DE DIVISÃO DE CONVÊNIOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Compete ao Chefe de Divisão de Convênios e Captação de Recursos:
I - acompanhar a execução dos programas e projetos executados pelo Município, bem
como elaborar relatórios sobre a execução dos convênios; II - organizar e manter atualizado
arquivo dos convênios firmados pelo Município e outros órgãos públicos; III - encaminhar
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aos órgãos executores cópias dos convênios firmados pelo Município; IV - organizar,
controlar e executar das atividades relativas à administração de prestação de contas; V disponibilizar instruções para elaboração das prestações de contas; VI - elaborar a
prestação de contas de fundos e outros recursos transferidos à Prefeitura, utilizando os
elementos fornecidos pelos órgãos executores; VII - dar forma final às prestações de contas,
fazendo elaborar anexos, apresentação, justificativas e encaminhamentos, quando for o
caso; VIII - colaborar em todas as fases da elaboração de prestação geral de contas da
Prefeitura; IX - promover a captação de recursos junto aos fundos Estaduais, Federais e
Internacionais, visando o financiamento de programas, projetos e atividades de
desenvolvimento científico e tecnológico, bem como o intercâmbio de informações; X estabelecer padrões de qualidade e apoiar tecnicamente às
Secretarias na iniciação dos projetos; XI - identificar os recursos técnicos e financeiros,
públicos ou privados, para programas e projetos de interesse do Município; XII - orientar as
autoridades competentes na execução dos convênios quanto às obrigações do Município,
às exigências e ao processo de fiscalização e prestação de contas; XIII - encaminhar às
Secretarias

executoras

cópias

dos

convênios

firmados

pelo

Município,

para

acompanhamento e fiscalização; XIV -executar outras atribuições afins.
CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Compete ao Chefe de Divisão de Planejamento e Orçamento:
I - programar, dirigir e supervisionar as atividades de elaboração e atualização de Planos
Plurianuais do Governo Municipal, bem como de elaboração das diretrizes orçamentárias; II
- programar, dirigir e supervisionar a elaboração da proposta orçamentária da Prefeitura; III preparar calendário de atividades, normas, rotinas e instruções visando à modernização dos
processos de elaboração e execução orçamentária nos diversos órgãos Municipais; IV –
orientar e coordenar junto às unidades administrativas a elaboração das propostas parciais,
providenciando a sua conferência; V - acompanhar os trabalhos de impressão e publicação
da proposta orçamentária e do orçamento aprovado, efetuando a revisão dos originais; VI manter atualizados os controles da execução orçamentária, de modo que possa informar
aos órgãos interessados sobre o andamento dos planos e programas previstos no
orçamento; VII - acompanhar a execução orçamentária na fase de empenho prévio,
analisando e autorizando a realização de despesas em articulação com a Divisão
Financeira; VIII - informar às unidades responsáveis sobre as dotações orçamentárias em
vias de esgotamento; IX - preparar, quando necessário, planos de contenção de despesas,
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obedecida a orientação superior; X - dar parecer sobre pedidos de abertura de créditos
adicionais e fornecer os elementos solicitados pelos órgãos interessados; XI - providenciar
a preparação, se necessário, de expedientes relativos à abertura de créditos adicionais; XII executar outras atribuições afins.
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Compete ao Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação:
I - participar e contribuir na elaboração, desenvolvimento e execução das políticas públicas
em Ciência, Tecnologia e Inovação destinadas à promoção do desenvolvimento sustentável
do Município; II - promover, desenvolver e implantar programas e projetos de
modernização da gestão pública e de desenvolvimento tecnológico dos órgãos/entidades da
Administração Municipal; III - articular a cooperação técnico-científica e financeira para a
execução de programas, projetos e atividades de desenvolvimento científico e tecnológico e
o intercâmbio de informações junto às esferas públicas Municipal, Estadual e Federal,
organismos nacionais e estrangeiros, entidades privadas e do terceiro setor; IV - promover
o desenvolvimento de projetos de inclusão digital e de tecnologias sociais; V - fomentar a
qualificação e aperfeiçoamento de técnicos e cientistas, em colaboração com universidades
e instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento em ciência e tecnologia; VI - apoiar o
empreendedorismo voltado para a área de ciência e tecnologia e a execução de programas,
projetos e ações que motivem as organizações a desenvolverem e adotarem novas
tecnologias; VII - fomentar o desenvolvimento de indicadores empresariais de inovação
tecnológica e desenvolvimento; VIII - fomentar a adoção de inovações científicas e
tecnológicas, visando o aprimoramento dos processos e a melhoria da qualidade de
produtos e serviços; IX - acompanhar o desenvolvimento e manutenção de redes de
cooperação tecnológica; X - promover e incentivar a realização de feiras, congressos,
seminários, cursos e outros eventos nas áreas da ciência, tecnologia e inovação; XI implementar ações de estímulo à participação dos cidadãos e entidades da sociedade no
processo de avaliação dos serviços prestados pelos Órgãos/Entidades da Administração
Municipal; XII - executar e gerenciar as ações necessárias à gestão do Portal da
Transparência; XIII - gerenciar as ações necessárias para a manutenção da telefonia móvel
e fixa; XIV - gerenciar as ações necessárias para a manutenção do circuito interno de vídeo
monitoramento dos equipamentos públicos e vias públicas; XV - executar outras atribuições
afins.
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CHEFE DE DIVISÃO DE ESTATÍSTICA E INFORMAÇÕES
Compete ao Chefe de Divisão de Estatística e Informações:
I – Promover a elaboração e o acompanhamento de diagnósticos, projetos e estudos
voltados para o Planejamento do Município.
CHEFE DE DIVISÃO DE TECNOLOGIA

Compete ao Chefe de Divisão de Tecnologia:
I - instalar e manter a infraestrutura e equipamentos de Tecnologia da Informação,
Comunicação e Segurança de Dados - TIC nos órgãos e entidades da Administração
Municipal; II - prover serviços referentes à Tecnologia da Informação e Comunicação de
Dados - TIC na Administração Municipal; III - prover serviços referentes à Segurança de
Dados; IV - definir rotinas de cópias e recuperação, segurança e privacidade de dados; V–
planejar e realizar, em conjunto com outras unidades, estudos e projetos referentes à infra
estrutura para implantação de redes; VI - estruturar banco de dados e informações sobre os
serviços municipais;

VII - apoiar e estimular a inovação e o uso das Tecnologias da

Informação e Comunicação - TIC nas diversas áreas do Governo Municipal, propondo a
adoção de ferramentas tecnológicas para a modernização da gestão pública; VIII coordenar, orientar, organizar e supervisionar os serviços de telefonia móvel e fixa; IX coordenar, orientar, organizar e supervisionar os serviços de vídeo monitoramento interno e
de vias públicas; X - propor os melhores equipamentos e programas para o trabalho
informatizado da Prefeitura, elaborando especificações de acordo com o trabalho a ser
executado; XI - acompanhar projetos de redes de comunicação de dados e voz executados
por terceiros; XII - propor as melhores soluções de redes de comunicação; XIII - propor e
implantar novas tecnologias e soluções de redes de comunicação de dados e voz; XIV executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas por superior hierárquico; XV zelar pela manutenção do sigilo das informações e sistemas; XVI - acompanhar e controlar
junto aos órgãos do governo municipal o recebimento e a execução das ordens de serviços
geradas pela Central de Atendimento ao Usuário - CAU; XVII -providenciar assistência
técnica para os equipamentos e os "Softwares" da Prefeitura; XVIII - registrar e manter
atualizadas as informações sobre os serviços a serem executadas pelos órgãos do governo
municipal; XIX - acompanhar os indicadores de atendimento das solicitações encaminhadas
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aos órgãos municipais, mediante a análise de relatórios pertinentes; XX - responsabilizarse por manter atualizadas as informações sobre os serviços a serem executados pelos
órgãos do governo Municipal; XXI - informar o chefe imediato sobre o andamento das
solicitações, prazos de atendimento, reincidências de solicitações e dificuldades no
relacionamento com os órgãos; XXII - planejar, realizar pesquisas, estudos e projetos de
atualização e modernização na área de Tecnologia da Informação adotada pelo governo
Municipal; XXIII - criar e implantar normas e padrões referentes à Tecnologia da Informação
a serem adotados pelo governo municipal; XXIV - elaborar e implantar programas e projetos
técnicos de ferramentas e programas que possibilitem melhorias às atividades dos
servidores; XXV - mensurar o desempenho de programas básicos, sistemas e produtos,
promovendo os ajustes necessários à sua regular utilização; XXVI - fornecer suporte técnico
aos servidores quanto à utilização dos recursos do ambiente instalado; XXVII - auditar
aplicações e arquivos que utilizam recursos do sistema e prever o efeito de novas
aplicações e alterações nos volumes de armazenamento e processamento no ambiente;
XXVIII - instalar e controlar o uso de programas básicos de comunicação, sistema e
produtos; XXIX - elaborar pareceres técnicos e especificações de equipamentos em
processos de compras e locações e em outras transações que envolvam alterações no
sistema computacional da Prefeitura; XXX - responsabilizar-se, em conjunto com os
fabricantes e fornecedores, pelos aspectos técnicos das instalações de programas e
ferramentas da Prefeitura Municipal; XXXI - realizar a integração de projetos e serviços
relacionados ao ambiente operacional e programas básicos; XXXII - criar e manter manual
de especificações de ferramentas e programas; XXXIII - executar outras atribuições afins.
CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO DE SISTEMAS
Compete ao Chefe de Divisão de Gestão de Sistemas:
I - planejar, desenvolver e implantar sistemas informatizados; II - desenvolver sistemas em
bases de dados georreferenciadas - geoprocessamento; III - coordenar e controlar as
atividades de desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas, de elaboração de
Planos Diretores de Informática e outros estudos e projetos de informatização a cargo do
Governo Municipal. IV - orientar e coordenar o desenvolvimento de sistemas, de acordo
com as estratégias e metodologias aprovadas, configurando os modos de avaliação,
cronogramas de recursos, prazos, técnicas e documentação; V - realizar junto aos
servidores (usuários) levantamento de dados e informações, com vistas à avaliação das
demandas de informatização; VI - indicar os recursos necessários para o desenvolvimento
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de sistemas e de equipamentos, de acordo com as demandas levantadas junto aos
usuários, providenciando os encaminhamentos pertinentes; VII - acompanhar a operação e
utilização dos sistemas pelos servidores (usuários), orientando e executando os
treinamentos necessários; VIII - propor à Diretoria de Tecnologia da Informação o
desenvolvimento e alteração dos sistemas; IX - administrar os dados inerentes aos
sistemas, definindo formato, tamanho, limites, utilização e integração dos mesmos; X
acompanhar as atividades inerentes à definição, homologação, normas e padrões para
desenvolvimento de sistemas; XI - elaborar pareceres técnicos sobre o desenvolvimento,
implantação e manutenção de sistemas; XII - responsabilizar-se pela qualidade dos
sistemas desenvolvidos e mantidos pela Prefeitura, planejando e executando auditorias de
sistemas e outros estudos relacionados à qualidade de programas; XIII - cumprir as normas
e padrões técnicos de documentação e segurança dos sistemas definidos pela divisão de
Infra estrutura; XIV - promover a realização de atividades de treinamento de servidores
(usuários) e dos demais servidores responsáveis pela manutenção e utilização dos
sistemas; XV - elaborar pareceres técnicos e especificações técnicas de ambiente
operacional para processamento de sistemas terceirizados em processos licitatórios e em
outras transações que envolvam alterações no sistema computacional da Prefeitura; XVI executar outras atribuições afins.

CHEFE DE DIVISÃO DE TELECOMUNICAÇÃO
Ao Chefe de Divisão de Telecomunicação, compete:
I - Atuar na instalação, operação e manutenção dos sistemas de telecomunicação em
funcionamento, bem como implantar as normas técnicas exigidas.
CHEFE DE DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO
Ao Chefe de Divisão de Atendimento ao Usuário, compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar as atividades voltadas para a prestação de serviços
à população através de portal de serviços na internet (governo eletrônico); II - executar
outras atividades correlatas à função, determinadas pelo Prefeito Municipal; III - gerir o
sistema de atendimento aos usuários de informática e as licenças dos softwares disponíveis
na Instituição.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
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Compete ao Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência e do Idoso:
I - planejar, dirigir, coordenar, orientar e definir a execução, acompanhar e avaliar as
atividades das unidades que integram a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e
do Idoso; II - estimular a formação de uma consciência sobre a importância da
implementação de políticas públicas de inclusão social da Pessoa com Deficiência e do
Idoso e disseminar uma cultura proativa a essas políticas públicas; III - manifestar-se sobre
consultas quanto à aplicação da legislação referente à inclusão de Pessoas com Deficiência
e dos Idosos no âmbito do Município; IV - propor a celebração de termos de cooperação
técnica com entidades nacionais e internacionais, para troca de experiências e divulgação
de matérias relativas à área de atuação da Secretaria; V - assessorar o Prefeito na
definição e implantação das políticas públicas voltadas às Pessoas com Deficiência e as
Idoso; VI - estabelecer e manter relações de parcerias com os órgãos e entidades da
Prefeitura, de outras esferas de governo, organismos internacionais, e com os demais
setores da sociedade civil; VII - estabelecer e manter relações e parcerias com a iniciativa
privada, visando à inclusão social da Pessoa com Deficiência e do Idoso; VIII -

buscar o

suporte técnico necessário para o desenvolvimento, implantação e acompanhamento das
políticas propostas pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – COMDEFI, bem
como pelo Conselho Municipal do Idoso. IX - executar outras atribuições afins.

SECRETÁRIO ADJUNTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Compete ao Secretário Adjunto da Pessoa com Deficiência e do Idoso:
I - substituir o Secretário da Pasta no caso de ausência deste, como também dará parecer
quando requisitado; II - representará o Secretário quando avocado por aquele, administrará
os trabalhos internos da Secretaria e será o responsável pela distribuição dos processos e
procedimentos que surgem na Pasta, bem como desempenhará outras funções vinculadas à
pasta.

DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Compete ao Diretor de Departamento de Políticas das Pessoas com Deficiência:
I – desenvolver formações e eventos de conscientização inclusiva a cerda da Pessoa com
Deficiência e seus direitos, além de planejar, elaborar e executar programas de capacitação
e desenvolvimento de pessoas; II - coordenar, executar e controlar as atividades
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relacionadas com pessoal; III - processar as demandas da Secretaria de compras de bens e
contratações de serviços e propor a realização das respectivas modalidades de licitação; IV
- realizar

a

adequada

aquisição,

tratamento,

armazenamento,

recuperação

e

disponibilização dos dados e documentos sob sua guarda; V - promover o controle geral
dos serviços de expediente, protocolo e tramitação de documentos e papéis, arquivo geral,
transporte, apoio administrativo e serviços gerais; VI - acompanhar os cadastros de
atendimentos sobre concessões e benefícios; VII - controlar o uso de bens móveis; VIII reunir-se com o Secretário para discussão e tomada de decisões nos assuntos afins a sua
diretoria. IX - reunir-se com as seções sob sua responsabilidade para a discussão e solução
das necessidades de cada demanda de acordo com a legislação em vigor e conforme os
recursos disponíveis na rede municipal, estadual e federal; X - elaborar e controlar a
aplicação de normas técnicas relativas às atividades de sua competência de acordo com a
legislação em vigor; XI - executar outras atividades afins; XII – fomentar a criação de
projetos e programas de referência, proteção, desenvolvimento e inclusão da Pessoa com
Deficiência; XIII – Organizar ações de acessibilidade junto aos demais órgãos.
CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INCLUSIVOS
Compete ao Chefe de Divisão de Programas e Projetos Inclusivos:
I - coordenar a área de contratos e convênios em consonância com a Secretaria
responsável; II - instituir normas e procedimentos na elaboração de contratos e Convênios;
III - verificar, pesquisar e constatar a necessidade e/ou possibilidade de contratos e
convênios destinados ao apoio de programas e projetos da secretaria; IV - efetivar contatos
com órgãos ou entidades passíveis de contratos e convênios em âmbito federal, estadual,
municipal públicas ou privadas; V - verificar necessidades para o desenvolvimento dos
projetos, elaborar relatório das necessidades e encaminhar à devida competência; VIprovidenciar a documentação necessária na celebração de contratos e convênios; VIIacompanhar a execução de contratos e convênios; VIII - formular políticas Municipais de
atendimento à Pessoa com Deficiência, de forma articulada com as Secretarias ou demais
órgãos da Administração Municipal envolvido; IX - prestar

serviços com qualificações

específicas para um atendimento diferenciado; X - atender adequadamente as Pessoas
com Deficiência e com mobilidade reduzida; XI - propor e divulgar roteiros adaptados em
diferentes segmentos; XII - orientar e monitorar o desenvolvimento das normas e diretrizes
para acessibilidade; XIII - participar de qualificações sobre atendimento direto à Pessoa com
Deficiência ou Idosa.
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CHEFE DE DIVISÃO DE ATENDIMENTO E BENEFÍCIO
Compete ao Chefe de Divisão de Atendimento e Benefício:
I - identificar necessidades de treinamento para o pessoal administrativo da Secretaria,
articulando-se com o órgão competente da Prefeitura; II - executar e organizar os assuntos
referentes ao registro, arquivo e movimentação de papéis e documentos; III - elaborar e
submeter periodicamente à apreciação e análise superior relatórios gerenciais das
atividades desenvolvidas; IV - manter em ordem o arquivo de recursos humanos; V encaminhar folha de frequência dos servidores para administração de RH; VI - captar
demandas e necessidades da população para definir procedimentos de intervenção para o
atendimento das situações apresentadas; VII - realizar cadastramento da demanda de
usuários; VIII - realizar estudo social, diagnóstico e prognóstico das situações sociais a fim
de efetuar os encaminhamentos necessários; IX - manter o cadastro atualizado em sistema
online e arquivo próprio; X - alimentar o sistema diariamente com novos cadastramentos; XI
- efetuar backup dos cadastros atualizados; XII - efetuar dados estatísticos no Município das
Pessoas com Deficiência e do Idoso; XIII - executar outras atribuições afins; XIV –
acompanhar o atendimento especializado diretamente as Pessoas com Deficiência, bem
como o trabalho em articulação com os demais serviços e órgãos de atendimento a esta
população.
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PESSOAS IDOSAS
Compete ao Diretor de Departamento de Políticas de Pessoas Idosas:
I - articular as políticas voltadas à Pessoa Idosa assegurando seus Direitos aos demais
órgãos Municipais, Estaduais e Federais; II - realizar atendimentos imediatos às
necessidades da Pessoa Idosa; III - encaminhar os idosos interessados para o grupo de
convivência mais próximo de sua residência; IV - realizar os encaminhamentos necessários
a fim de satisfazer as necessidades das Pessoas Idosas, individualmente; V - realizar o
atendimento individualizado, visitas domiciliares, reuniões e relatórios mensais e anuais; VI fomentar a criação de grupos de idosos nas diferentes comunidades, sobretudo nas mais
carentes; assessorar grupos, associações e entidades autônomas de atendimento sócio
familiar e comunitário; VII - facilitar o acesso da população idosa às informações
necessárias ao pleno exercício de sua cidadania; VIII - planejar com a Secretaria as ações
a serem desenvolvidas pela diretoria; IX - coordenar, executar, monitorar e avaliar ações de
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apoio sócio familiar e sócio comunitário direcionadas aos idosos; X - incentivar, promover e
organizar a realização de cursos, campanhas e

eventos diversos em parceria com

instituições e grupos de idosos; XI - articular e realizar parcerias com os diversos segmentos
da sociedade civil, partícipes ou interessados no desenvolvimento de políticas de inserção
no mercado de trabalho das pessoas idosas; XII- promover a interação da Secretaria com as
instituições da sociedade civil organizada; XIII - apoiar e participar do desenvolvimento,
estruturação e ações realizadas por entidades voltadas à temática, tais como organizações
não governamentais, fundações e demais entidades compostas ou organizadas pela
sociedade civil, fomentando o desenvolvimento de novos projetos e parcerias; XIV promover em parceria com o terceiro setor as campanhas públicas necessárias à ampliação
da inclusão social e dos direitos das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida,
fomentando o acesso à mobilidade urbana, à educação de qualidade, ao digno tratamento
de saúde e demais direitos que assegurem a plena cidadania; XV - elaborar e executar
programas e projetos em consonância com as políticas públicas da Secretaria; XVI implementar políticas de inclusão social na área do esporte, lazer e recreação e trabalho;
XVII - elaborar novos programas e projetos. XVIII - supervisionar, apresentar e divulgar as
políticas públicas da secretaria para órgãos e entidades do Governo Municipal, visando
evitar a duplicidade de ações; XIX - desenvolver métodos de avaliação destinados a
monitorar a execução das políticas públicas para as pessoas com deficiência dos diversos
órgãos e entidades do Município; XX - supervisionar os projetos já existentes a serem
executados pelo Município; XXI - coordenar os Programas e Projetos Inter setoriais que
buscam garantir os direitos da Pessoa com Deficiência e Idosa XXII - coordenar, fiscalizar,
junto com os demais órgãos e Secretarias, a execução de programas e projetos; XXIII elaborar e executar projetos ou programas concernentes às condições das pessoas com
deficiências que, por sua temática, complexidade ou caráter inovador, não possam, de
forma imediata, ser incorporadas por outras Secretarias e demais órgãos da Administração
Municipal; XXIV - propor e acompanhar programas ou serviços que, no âmbito da
Administração Municipal, sejam destinados ao atendimento das pessoas com deficiência,
através de medidas de aperfeiçoamento de coleta de dados para finalidade de ordem
estatística; XXV - executar outras atribuições afins.
CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS A PESSOAS IDOSAS
Compete ao Chefe de Divisão de Programas e Projetos a Pessoas Idosas:
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I - elaborar, executar programas e projetos em consonância com as políticas públicas
promotoras do envelhecimento ativo e saudável, bem como com relação a medidas
protetivas, fazendo a gestão das existentes e criando outros; II - fomentar a criação de
projetos e programas voltados a Idosos, de forma descentralizada, de acordo com as
necessidades da demanda do município; III - coordenar, executar, monitorar e avaliar ações
de apoio e inclusão sócios familiares e sócios comunitárias, direcionadas a pessoa idosa; IV - realizar visitas e atendimentos junto à equipe, bem como para cadastro e avaliação da
funcionalidade, para apontar criação de políticas necessárias prevenindo doenças e
aumentando a longevidade; V - incentivar, promover e organizar a realização de programas
de formação, orientação, treinamentos dos servidores públicos, familiares e sociedade civil,
campanhas e eventos em parceria com instituições e grupos de idosos; VI - acompanhar,
fiscalizar e apoiar as instituições conveniadas ou contratadas que atendem a pessoa idosa,
assegurando que o plano de trabalho seja cumprido na totalidade e com qualidade; VII Manter um banco de dados da legislação sobre os direitos, fomentando modificações e/ou
criação de outras necessárias que envolvem esta demanda; VIII - trabalhar em conjunto com
o Conselho do Idoso, demais secretarias e órgãos; IX - desenvolver serviços de Centro Dia,
Centro de Convivência, Instituições de Longa Permanência, Moradia Assistida, dentre outros
que se façam necessários; X - realizar pela secretaria ou em conjunto com os demais
projetos e programas voltados ao desenvolvimento, protagonismo e inserção social, com
vistas a inclusão esportiva, cultural, de saúde, lazer, educação, no mercado de trabalho,
dentre outros; XI - trabalhar de forma articulada Inter secretarias e com grupos organizados
para o desenvolvimento de fluxos de trabalho, ações, eventos, conferências que atuem no
atendimento e desenvolvimento de políticas públicas conforme Estatuto do Idoso e outras
legislações; XII - participar de fóruns, eventos, concursos, congressos e demais para a
ampliação do conhecimento específico e divulgação dos programas e Projetos Municipais;
XIII - executar outras atribuições afins.
CHEFE DE DIVISÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO IDOSO

Compete ao Chefe de Divisão de Atendimento Especializado ao Idoso:
I - realizar atendimento aos idosos que se encontrem com os direitos violados; II - receber e
verificar denúncias de desrespeito aos direitos da Pessoa Idosa, requisitando o apoio de
outros órgãos, quando necessário; III - providenciar junto à rede de atendimento os
encaminhamentos necessários de acordo com sua especialidade; IV - desenvolver ações
de planejamento, monitoramento, controle e

avaliação para os projetos de sua
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competência; V - apoiar e realizar estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao
envelhecimento e suas interfaces;

VI - incentivar, planejar e promover campanhas e

eventos sobre a temática dos direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, em
parceria com as outras unidades administrativas da Secretaria, Conselhos, Rede Municipal
de serviços, entidades, grupos de idosos e comunidade; VII - executar outras atribuições
afins.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO
Compete ao Secretário Municipal de Urbanismo:
I - responsabilizar-se pela inserção e atualização de informações relativas a projetos de
parcelamento do solo (Projeto Aprovado de Loteamento), incluindo lotes e logradouros, seu
histórico de reconhecimento, aceitação e denominação; II - aprovar projetos de construção,
compreendidos as legalizações, os acréscimos, as transformações de uso e as demolições,
e numeração de imóveis; III - fornecer apoio técnico e promover o uso de ferramentas
gráficas e o desenvolvimento de aplicativos que permitam a integração dos sistemas
alfanuméricos da Secretaria à base georreferenciada, com vistas à inclusão e à atualização
automática de registros; IV - desenvolver, no âmbito do órgão, programa amplo de
adaptação de procedimentos e sistemas para recebimento, em meio digital, de projetos
ligados ao sistema de licenciamento da Secretaria; V - introduzir guarda eletrônica de
plantas e documentos; VI - supervisionar e controlar as atividades de fiscalização; VII supervisionar e coordenar as atividades de controle urbanístico através de exame para fins
de aprovação de anteprojetos, projetos e regularizações de obras de construção, ação
efetiva de fiscalização e prestação de orientação técnica ao público; VIII - coordenar o
processo de regularização de áreas públicas ocupadas por terceiros; IX - executar outras
atividades afins.
SECRETARIO ADJUNTO DE URBANISMO

Compete ao Secretário Adjunto de Urbanismo:
I - substituir o Secretário da Pasta no caso de ausência deste, como também dará parecer
quando requisitado; II - representará o Secretário quando avocado por aquele, administrará
os trabalhos internos da Secretaria e será o responsável pela distribuição dos processos e
procedimentos que surgem na Pasta, bem como desempenhará outras funções vinculadas à
pasta.
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DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Compete ao Diretor de Departamento de Urbanismo:
I - participar dos estudos para atualização e revisão da legislação urbanística do município e
planos de desenvolvimento urbano; II - remeter ao Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano os casos omissos e propostas de alterações na legislação urbanística do Município;
III - elaborar, com a Secretaria de Assuntos Jurídicos, minutas de atos disciplinando
compromissos e obrigações a serem assumidos pelos contribuintes; IV - promover e orientar
a emissão de certidões relativas a aspectos urbanísticos dos loteamentos e edificações,
articulando-se com a Divisão Administrativa; V - manter articulação com a Divisão
Administrativa, referente aos cadastros visando o intercâmbio e a atualização de
informações; VI - propor ao Secretário a interdição parcial ou total de estabelecimentos que
infrinjam o Código de Posturas; VII - coordenar os trabalhos de mapeamento do espaço
físico urbano e rural do município, seus acidentes, recursos e imóveis naturais ou
construídos; VIII - coordenar as atividades administrativas da Secretaria; IX - controlar o
trâmite de processos; X - manter articulação permanente com a seção de Tributos
Imobiliários visando entrosar o tipo e a qualidade das informações necessárias para
administração tributária; XI- informar processos que dependem de dados contidos no
Cadastro Imobiliário; XII- coordenar os trabalhos relativos aos emplacamentos dos imóveis
no município; XIII- acompanhar e orientar a criação do Cadastro Geral de Áreas Públicas
através de Sistema de Informações de Georreferenciamento e do Sistema de Informações
Patrimoniais; XIV – identificar, organizar e controlar informações sobre terras no município
de interesse do patrimônio imobiliário, assim como providenciar ações pertinentes para
desapropriações, permuta de áreas, doações, entre outros meios de transferência de bens
imóveis; XV- manter, em conjunto com as demais Secretarias Municipais ou órgãos
equivalentes, operacionalmente responsáveis, cadastro geral de áreas públicas, por
intermédio de Sistema de Informações Georreferenciadas; XVI- acompanhar e colaborar na
execução dos trabalhos técnicos decorrentes de convênios celebrados entre o Estado e as
Municipalidades que visem à discriminação e legitimação de posses de terras devolutas;
XVII- examinar questões relativas ao domínio e à posse de imóveis do patrimônio foreiro do
Município; XVIII-

executar outras atribuições afins.

DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PARTICULARES
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Compete ao Diretor de Departamento de Obras Particulares:
I - executar atividades relativas à análise e licenciamento de projetos e construções
exercidas no município; II - organizar e coordenar as atividades de controle urbanístico
através do exame para fins de aprovação de anteprojetos, projetos e regularizações de
obras de construção, ação efetiva de fiscalização e prestação de orientação técnica ao
público; III - aplicar e fazer aplicar as disposições do Plano Diretor e Código de Obras por
ocasião dos pedidos de aprovação de anteprojeto, projeto, regularização de construção,
reforma, demolição e viabilidade de instalação para fins de alvará de funcionamento; IV organizar e supervisionar sistemas de orientação ao público sobre legislação e
procedimentos pertinentes a divisão; V - manter atualizadas as informações sobre
concessão de licenças de loteamentos, desmembramento, remembramento, construção e
demolição de imóveis; VI - providenciar a preparação dos habite-se de edificações novas ou
reformadas e assiná-los; VII - executar outras atribuições afins.

DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Compete ao Diretor de Departamento de Habitação e Regularização Fundiária:
I - executar as atividades técnicas que objetivem a regularização fundiária, de acordo com
as diretrizes estabelecidas pelo governo; II - priorizar planos, programas e projetos de
regularização fundiária para a população de baixa renda, articulados nos âmbitos federal,
estadual e municipal; III - formular, executar e acompanhar a Política Municipal de Habitação
e de regularização fundiária de forma integrada, mediante programas de acesso da
população à habitação, bem como à melhoria da moradia e das condições de habitabilidade
como elemento essencial no atendimento do princípio da função social da cidade; IV articular a Política Municipal de Habitação com a Política de Desenvolvimento Urbano e com
as demais políticas públicas do Município; V - decidir, de acordo com os critérios
estabelecidos, a sistemática de cadastro da demanda potencial a ser beneficiada por
projetos de requalificação de núcleos de habitação de interesse social a cargo da Prefeitura;
VI - promover o desenvolvimento institucional, incluindo a realização de estudos e
pesquisas, visando ao aperfeiçoamento da política de habitação; VII - promover, por meio da
publicação de manuais, cartilhas e outros veículos, a divulgação de conhecimentos sobre as
questões fundiárias; VIII - Identificar os assentamentos precários, além de adotar
mecanismos de acompanhamento e avaliação, com indicadores de impacto social, das
políticas, planos e programas; IX - promover a regularização fundiária prioritariamente em
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áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante normas especiais de urbanização,
uso e ocupação do solo e edificações, consideradas a situação socioeconômica da
população e as normas ambientais. X - executar outras atribuições afins.
CHEFE DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Compete ao Chefe de Divisão de Fiscalização:
I - promover a execução e a expedição de Alvarás de Construção, Carta de Habite-se,
licenças e autorizações diversas; II - promover a expedição de Certidões de Numeração
Predial exigidas pelo Cartório de Registro de Imóveis; III - proceder e supervisionar a
elaboração de relatórios mensais de Alvarás de Construção, Cartas de Habite-se, licenças e
autorizações diversas, Certidões de Numeração Predial e outros documentos expedidos
pelo Serviço; IV - proceder ao arquivamento de microfilmes da massa documental
microfilmadas; V - fornecer cópias de plantas de projetos arquitetônicos já microfilmadas; VIproceder a conferência da indexação de processos já microfilmados; VII - manter atualizado
o arquivo de fichas de correlação entre a Numeração Territorial e a Numeração Predial
Oficial; VIII - promover o controle e anotação, nas fichas de Numeração Predial, sobre os
projetos aprovados, Alvarás de Construção e Cartas de Habite-se expedidas; IX - informar a
Numeração Predial e a regularidade documental da edificação nas Consultas Prévias para
fins de Alvarás de Funcionamento; X - coordenar a fiscalização do cumprimento da
legislação urbanística; XI - executar outras atribuições afins.
CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS URBANOS
Compete ao Chefe de Divisão de Projetos Urbanos
I - elaborar projetos arquitetônicos, instalações elétricas, hidro sanitárias e orçamentos de
prédios públicos Municipais; II - encaminhar e controlar a execução de prédios públicos
Municipais; III - realizar vistorias técnicas solicitadas pela fiscalização do Controle
Urbanístico; IV - executar avaliações de imóveis; V - assessorar tecnicamente as demais
divisões, nas questões de atribuição de Engenharia e Arquitetura; VI - participar de estudos
que envolvem o Plano Diretor e Código de Obras; VII - gerenciar a elaboração de projetos
arquitetônicos e complementares de prédios públicos, bem como a execução das obras;
VIII-organizar a execução das atividades relativas à Diretoria e articular suas funções com
as outras diretorias da Secretaria; IX - participar das discussões de atualização do Plano
Diretor; X -

elaborar e coordenar o sistema de informações geográficas e cadastrais
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urbanas para utilização de tecnologia de Geoprocessamento; XI - articular-se com todos os
órgãos de serviços públicos, internos ou externos à Prefeitura, no sentido de fazer ao
cadastro informatizado uma fonte de consulta e interação dos vários níveis de investimento
público; XII - executar outras atribuições afins.
CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Compete ao Chefe de Divisão de Patrimônio Histórico:
I - estabelecer os parâmetros, normas e diretrizes para a gestão correta do patrimônio
histórico sob a responsabilidade da Fundação, de modo a garantir sua preservação; II - com
o apoio de profissionais qualificados, estabelecer os padrões museográficos e museológicos
para a organização de exposições, mostras, seminários, cursos e eventos de qualificação
voltados para a preservação do patrimônio histórico material e imaterial do Município, esteja
ele ou não sob a responsabilidade da Fundação; III - articular-se com a Gerência
Operacional, com a Gerência de RH e com as Diretorias de Cultura e Turismo, para prover
orientação aos profissionais que trabalham nos prédios administrados pela Fundação, para
que os mesmos sejam capacitados para o correto tratamento do patrimônio histórico; IV –
responsabilizar-se

pelo

cumprimento

das

normas,

padrões,

diretrizes

e

outros

procedimentos necessários para a inserção dos museus administrados pela Fundação no
Sistema Nacional de Museus e em outras instâncias cabíveis do Ministério da Cultura Organizar a participação da Fundação em editais e realizar todas as atividades necessárias
para acesso a linhas de crédito disponibilizadas pelos Governos Estadual e Federal para a
expansão e a modernização de museus; VI - prover, com o apoio de profissionais
qualificados, os projetos para gestão dos museus sob a responsabilidade da Fundação, bem
como pela instalação de novos museus; VII - prover, com o apoio de servidores e
profissionais qualificados, as atividades pedagógicas inclusivas nos espaços sob a
responsabilidade da Fundação, de modo a atender as determinações legais de
acessibilidade.

CHEFE DE DIVISÃO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS
Compete ao Chefe de Divisão de Licenciamento de Obras:
I - examinar e emitir parecer nos projetos referentes a obras e edificações particulares e
encaminhá-los a assinatura da autoridade competente; II - examinar e emitir parecer nos
projetos referentes à implantação de loteamentos no Município e encaminhá-los a
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assinatura da autoridade competente; III - informar zoneamento, segundo plano diretor, para
fins de construção de obras e edificações particulares; IV - encaminhar pedido de
Informação de Zoneamento ao setor de topografia para levantamento de dados referentes
ao lote e rua onde se localiza; V - prestar orientação técnica e de procedimentos ao público;
VI - atualizar material informativo sobre a Legislação Urbanística; VII - organizar os arquivos
das Leis Municipais pertinentes ao setor e processos protocolados pendentes; VIII relacionar mensalmente os projetos aprovados e pedidos de demolições e manter o INSS
informado conforme Resolução Federal; IX - organizar e coordenar o fluxo de processos
protocolados referentes à aprovação de projetos, demolições e informação de zoneamento;
X - executar outras atribuições afins.

CHEFE DE DIVISÃO DE MOBILIDADE URBANA
Compete ao Chefe de Divisão de Mobilidade Urbana:
I - promover políticas de desenvolvimento da mobilidade e da acessibilidade com o objetivo
de melhorar a qualidade de vida da população, garantindo o direito de ir e vir, estimulando a
integração entre as regiões do espaço metropolitano; II – assegurar que o desenvolvimento
da mobilidade e acessibilidade seja sustentável, preservando o meio ambiente e
assegurando a dignidade da pessoa humana e promovendo o desenvolvimento social e
econômico de forma equilibrada. III - atuar de modo integrado com outras Secretarias
Municipais e com órgãos das Administrações Estadual e Federal, bem como com a iniciativa
privada; IV aproximar as pessoas que se utilizam do espaço municipal em busca dos
destinos por elas procurados, em particular para as escolas e hospitais, priorizando a
diminuição do tráfego da população e contribuindo para melhoria da mobilidade urbana
sustentável. V - formular o acompanhamento e execução de políticas públicas que
privilegiem o transporte público de passageiros, com a finalidade do desenvolvimento da
mobilidade urbana sustentável, propondo políticas tarifárias que assegurem a mobilidade da
população de baixa renda com ênfase no transporte público de massa. VI - implementar as
medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito, com ênfase
na educação e conscientização dos motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres,
priorizando o respeito à vida e às normas de trânsito, conforme as diretrizes estabelecidas
pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).
CHEFE DE DIVISÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS
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Compete ao Chefe de Divisão de Núcleos Habitacionais:
I - identificar, mapear e formular projetos para implantar os programas de regularização
fundiária do Município. II - verificar e definir o tipo de moradias a ser financiado de acordo
com o perfil da população inscrita nos programas habitacionais; III - preparar os projetos de
obras, com todos os dados necessários, para as obras que serão colocadas em licitação; IVelaborar os projetos de obras que serão construídas em regime de mutirão, definindo
materiais, prazos, formas de trabalho, quantidade de pessoas, de acordo com o tipo de
habitação; V - elaborar planta de moradia econômica, com o memorial descritivo, a ser
fornecida gratuitamente as pessoas de determinada categoria pré-estabelecida; VI executar ou coordenar os trabalhos de urbanização e regularização de favelas e
loteamentos irregulares; VII - executar ou acompanhar a execução dos trabalhos de
aberturas de ruas e demais vias de acesso e movimentação, assim como os serviços de
pavimentação; VIII - formular os Planos e Programas determinados pela legislação do setor;
IX - buscar, favorecer, dar acessibilidade à captação de recursos financeiros, institucionais,
técnicos e administrativos destinados a programas de regularização Fundiária; X - simplificar
as normas e procedimentos de aprovação de projetos de habitação popular, de forma a
estimular a regularização de imóveis; XI - executar outras atribuições afins.

CHEFE DE DIVISÃO DE ASSESSORIA COMUNITÁRIA E DE ATENDIMENTO AO
CIDADÃO
Compete ao Chefe de Divisão de Assessoria Comunitária e de Atendimento ao Cidadão:
I - coordenar o planejamento, e a execução das políticas públicas promotoras de
desenvolvimento

das

comunidades

e

coordenar a integração e a participação de entidades,

inclusão

social;

II

instituições governamentais

e não

governamentais e a sociedade civil organizada no processo de desenvolvimento
comunitário; III - Planejar e desenvolver eventos e ações de integração comunitária e
prestação de

serviços para promoção da inclusão social, bem como coordenar os

responsáveis pelos centros comunitários; IV - promover a participação da população no
processo de composição da Lei Orçamentária; V - atuar no ajuste das demandas a serem
atendidas; VI - desenvolver as atividades necessárias com o objetivo de estreitar o
relacionamento do Poder Executivo com as associações de bairros; VII -

promover a

discussão quanto à qualidade, oportunidade, revisão, estimativa e demanda da oferta dos
serviços prestados à população, e das ações e políticas da Administração Pública
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Municipal, observando metodologia definida em regulamento próprio; VIII - desempenhar
outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo, no âmbito de sua
área de atuação.
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS
Compete ao Diretor de Departamento de Programas Sociais:
I - elaborar e coordenar planos, programas e projetos de desenvolvimento social,
acompanhando a efetiva execução dos mesmos; II - planejar, coordenar e executar
programas e atividades de apoio à pessoa portadora de necessidades especiais e à pessoa
que apresenta dependência química, visando à reintegração e readaptação funcional na
sociedade; III - planejar, coordenar e executar as atividades relativas às políticas de
gênero; IV - planejar, coordenar e executar as atividades relativas às políticas para a
população idosa; V - planejar, coordenar e executar ações de uma política de atendimento,
promoção e defesa dos direitos da mulher, da criança, do adolescente e do jovem,
executando-a direta ou indiretamente; VI - planejar e coordenar as ações sociais relativas ao
abastecimento alimentar e ao combate à fome; VII - prestar suporte técnico e administrativo
aos Conselhos Municipais de Assistência Social, de Direitos Humanos, do Idoso, dos
Direitos da Criança e do Adolescente, dos Direitos da Pessoa Deficiente, de Segurança
Alimentar e Tutelar, dentre outros; VIII - planejar e coordenar as atividades relativas a
Direitos Humanos e Cidadania; IX - coordenar a ação voltada para a geração de trabalho e
renda; X - gerir o(s) Conselho(s) e Fundo(s) Municipal da sua competência ou a ela
relacionado; XI - exercer outras atividades correlatas.
CHEFE DE DIVISÃO DE IMPRENSA
Compete ao Chefe de Divisão de Imprensa:
I - planejar, executar e orientar a política de comunicação social da Prefeitura Municipal de
São Sebastião objetivando a uniformização dos conceitos e procedimentos de comunicação;
II - executar as atividades de comunicação social do Gabinete do Prefeito; III - coordenar a
contratação dos serviços terceirizados de pesquisas, assessoria de imprensa, publicidade e
propaganda da Administração Municipal; IV - coordenar as atividades de comunicação
social dos órgãos e entidades públicas da Prefeitura Municipal de São Sebastião,
centralizando a orientação das assessorias de imprensa dos órgãos e entidades
públicas da Administração Municipal; V - promover a divulgação de atos e atividades do
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Governo Municipal; VI - promover, através de órgãos públicos, associações, imprensa,
agências e outros meios, a divulgação de projetos de interesse do Município; VII - coordenar
e facilitar o relacionamento da imprensa com o Prefeito, os Secretários Municipais e demais
autoridades da Administração do Município; VIII - manter arquivo de notícias e comentários
da imprensa do Estado sobre as atividades da Administração Municipal, para fins de
consulta e estudo; IX - coordenar, juntamente com os demais órgãos do Município, as
informações e dados, cuja divulgação seja do interesse da Administração Municipal; X coordenar a divulgação de notícias sobre a Administração Municipal na internet, através do
portal oficial da Prefeitura Municipal de São Sebastião; XI - coordenar a uniformização dos
conceitos e padrões visuais com a aplicação dos símbolos municipais da Prefeitura
Municipal e todas as Secretarias e Órgãos vinculados; XII - proceder, no âmbito do seu
Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos financeiros colocados à
sua disposição, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em
consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder Executivo Municipal;
XIII - exercer outras atividades correlatas.

CHEFE DE DIVISÃO DE EXPEDIENTE

Compete ao Chefe de Divisão de Expediente:
I - chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional do Gabinete em que estiver
lotado; II - instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem; III - assessorar a organização de horário e escalas de serviços; IV - levar ao
conhecimento

do

superior

imediato,

verbalmente

ou

por

escrito,

depois

de

convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como
todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao superior
hierárquico de todos fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria;
promover reuniões periódicas com os auxiliares de serviço; V - coordenar a expedição de
todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe
fiscalizar; representar o superior hierárquico, quando designado; VI - assinar documentos ou
tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do superior
hierárquico, dando-lhe conhecimento, posteriormente; VII - elaborar correspondências em
geral; VIII -

organizar eventos em geral; IX -

solicitar a compra de materiais e

equipamentos; X - atender o público em geral; XI - realizar outras tarefas afins.
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CHEFE DE DIVISÃO DE CERIMONIAL

Compete ao Chefe de Divisão de Cerimonial:
I - assessorar o Prefeito na representação oficial e demais assuntos de cerimonial; II elaborar, juntamente com o Prefeito e Chefia de Gabinete a programação de solenidades,
comemorações, quando determinado pelo Prefeito; III - planejar, administrar, organizar e
coordenar as solenidades, comemorações; IV - prestar auxílio em eventos oficiais e sociais
das Secretarias Municipais, quando determinado pelo Prefeito; V - organizar a preparação e
expedição de convites para cerimônias e solenidades promovidas pela Prefeitura de São
Sebastião, ou quando delas fizer parte; VI - elaborar, em articulação com a Chefia de
Gabinete, a agenda de representação oficial, compatibilizando-a com a agenda diária de
audiências; VII - auxiliar na organização da agenda de viagens e visitas oficiais do Prefeito,
obedecida a programação proposta; VIII - intermediar a indicação de Secretários para
participação em eventos de representação oficial; IX -

receber e acompanhar, quando

indicado pelo Prefeito personalidades e autoridades nacionais e estrangeiras em visita ao
Município; X - receber e acompanhar grupos de estudantes em eventual visita orientada ao
Gabinete de Prefeito; XI -

providenciar a formação e treinamento de comissões de

cerimonial e protocolo, para realização de eventos; XII - manter atualizada a galeria de
retratos dos Prefeitos; XIII -

orientar as unidades da Prefeitura em atividades de

representação, cerimonial e protocolo; XIV -

solicitar a aquisição de serviços para a

realização das solenidades; XV - organizar e manter em carga, sob seus cuidados, os bens
e materiais de uso da copa/cozinha da Sala de Recepções do Gabinete, os quais deverão
ser utilizados exclusivamente em eventos oficiais; XVI - preparar o Relatório Anual das
Atividades em seu âmbito de atuação; XVII - exercer as atribuições comuns aos titulares de
unidades.
CHEFE DE DIVISÃO DO GABINETE DO VICE – PREFEITO

Compete ao Chefe de Divisão do Gabinete do Vice-Prefeito:
I-

apoiar o vice-prefeito no relacionamento institucional do Poder Executivo com o

Estado, os demais Municípios, o Distrito Federal e a União; II - coordenar a representação
institucional do Município, observadas as diretrizes definidas pelo Vice-Prefeito; III - definir,
coordenar e supervisionar, no âmbito organizacional interno e/ou setorial, ações visando ao
cumprimento das atribuições institucionais; IV -

fiscalizar e fomentar os órgãos da

administração para o tratamento adequado e prioritário das metas e objetivos
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governamentais advindos do relacionamento comunitário, legislativo e institucional que
guardem relação com a competência desta unidade; V - incentivar, promover e coordenar o
estreitamento das relações com governos e instituições estrangeiras com os quais a
prefeitura de São Sebastião já mantém convênios de cooperação; desempenhar outras
atividades afins.
CHEFE DE DIVISÃO DE INVESTIMENTOS
Compete ao Chefe de Divisão de Investimentos:
I - controlar direta e diariamente a fiel execução contratual e subsidiar a Gerência de
Investimentos na avaliação da performance dos gestores financeiros externos das
aplicações; II - acompanhar cotações, rentabilidade, movimentação das contas correntes,
aplicações e resgates, de forma individualizada e no total da carteira e suas comparações
com parâmetros financeiros, observando o mínimo atuarial exigido; III - elaborar, organizar
e monitorar estudos e instrumentos de acompanhamento, controle, análise e avaliação dos
investimentos e riscos inerentes; IV - cumprir e fazer cumprir as políticas de investimentos
definidas pela Gerência de Investimentos, Presidência, Diretoria Executiva e legislação
vigente; V - acompanhar a legislação previdenciária, principalmente aquela pertinente à
área de investimentos de previdência pública, implementando as consequências
operacionais; VI - acompanhar os mercados financeiro, imobiliário, de câmbio, e de capitais,
detectando oportunidades; VII - promover análises, estudos, pesquisas e projetos,
envolvendo organização e método, nos processos relacionados a investimentos; conciliar as
posições internas com os dados apurados nas administrações financeiras e de custódia,
promovendo as devidas correções; VIII - elaborar, revisar, monitorar e fornecer informações
sobre os investimentos para a contabilidade; IX - prover os membros da Diretoria e os
Conselhos sobre informações técnicas para tomada de decisões; X - dar suporte ao Comitê
de Investimentos, executar outras atribuições pertinentes ao cargo.

CHEFE DE DIVISÃO DE CONTRATOS
Compete ao Chefe de Divisão de Contratos:
I - analisar os contratos; IIpublicação; III -

Enviar os contratos para assinaturas e posteriormente,

executar os contratos: análise das solicitações de remanejamento e

análise dos relatórios de pagamento referentes as atividades contratuais e/ou projeto; IV controlar a vigência dos contratos e seus termos aditivos, mantendo os gestores informados
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com três meses de antecedência; V - criar e manter atualizado o cronograma físicofinanceiro dos contratos com os termos aditivos e apostilamentos; VI - realizar medições de
notas fiscais referentes aos contratos; VII -

orientar os Coordenadores, Secretários e

Fiscais na execução dos contratos.
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Compete ao Diretor de Departamento de Licenciamento Ambiental:
I – solicitar, quando necessário, a realização de estudos de impacto ambiental e relatório
final às empresas, a serem instaladas, duplicadas ou ampliadas, no Município, que
desenvolvam atividades poluidoras e/ou potencialmente degradadoras de qualquer espécie;
II - solicitar, coordenar e realizar auditorias ambientais nos meios bióticos, abióticos e
socioeconômicos, objetivando a inspeção, análise e avaliação sistemática das condições
gerais e específicas de funcionamento de atividades ou desenvolvimento de obras,
causadores de impacto ambiental, encaminhando aos Órgãos competentes para as medidas
legais quanto à reparação dos danos ambientais; III - proceder levantamento das atividades
e/ou ações potencialmente poluidoras do Município para atualização do banco de dados; IVfiscalizar, controlar e combater as atividades e empreendimentos poluidores e/ou
potencialmente poluidores do Município; V - verificar os níveis efetivos ou potenciais de
poluição e degradação ambiental provocados pelas atividades ou obras auditadas; VI analisar e fiscalizar as condições de operação e de manutenção dos equipamentos e
sistemas de controle das fontes poluidoras e degradadoras; VII - identificar riscos de
prováveis acidentes e de emissões contínuas, que possam afetar, direta ou indiretamente, a
saúde da população residente na área de influência; VIII - coordenar, controlar e fiscalizar a
exploração dos recursos naturais do Município; IX - manter atualizado o banco de dados da
fauna e flora do Município, bem como as unidades de conservação; X - conservar e
preservar a fauna e a flora local, bem como desenvolver atitudes de controle e fiscalização
da caça, pesca e desmatamento que não tenham autorização específica dos órgãos
federais, estaduais e municipais; XI - prestar assistência e colaborar com as entidades
estaduais e municipais responsáveis pela emissão e pelo cumprimento dos padrões de
qualidade ambiental; XII - monitorar a qualidade ambiental e o estado dos recursos da fauna
e flora; XIII - realizar diagnóstico e relatório sobre qualidade ambiental e dos recursos
naturais do Município; XIV- estabelecer uma sistemática de prevenção e atuação em casos
de emergência, no que tange às substâncias tóxicas; XV – Promover a preservação do meio
ambiente, de acordo com os projetos de proteção das nascentes no perímetro do Município
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e a preservação do rio; XVI – promover a proteção, defesa e valorização dos elementos da
natureza, das tradições e costumes e estimular as manifestações que possam constituir-se
em atrações turísticas; XVII –promover a organização de propaganda destinada a despertar
o interesse pelas belezas naturais do Município; XVIII –dar sustentação a realização de
projetos, programas e convênio que visam à preservação da natureza; XIX – consolidar a
execução, a supervisão e o controle de projetos e programa para preservação do meio
ambiente; XX – promover a fiscalização em conjunto com os órgãos competentes nas áreas
de preservação, no controle da pesca e caça; XXI – incentivar a produção de pesquisas da
fauna e flora do Município; XXII - desempenhar outras atividades correlatas e aquelas
determinadas pela chefia imediata, respeitada a legislação em vigor.

CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS
Compete ao Chefe de Divisão de Projetos e Convênios:
I – estabelecer critérios para os projetos na promoção de atividades educacionais e
ambientais na Administração Municipal e em todos os setores da sociedade, objetivando a
conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; II – ordenar os projetos e
programas de educação formal nas escolas existentes no Município, objetivando o
desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente e suas múltiplas e
complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais,
econômicos, científicos, culturais e éticos, dentre outros; III - garantir a execução das
atividades e as informações ambientais por meio dos procedimentos exigidos pelas ações
programáticas; IV – executar as ações de acordo com a legislação orientando-se para a
conscientização e sensibilização para o controle e fiscalização da caça, pesca e
desmatamento que não tenham autorização específica dos órgãos federais, estaduais e
municipais, através da elaboração de programas de ação de educação ambiental; V –
colocar em prática os programas e projetos para arborização de ruas, áreas verdes públicas
e particulares, unidades de conservação, compreendendo o plantio, implantação,
manutenção, monitoramento, recuperação e proteção de encostas, controle e plano de
manejo, respeitando as diretrizes fixadas em Lei; VI - promover ações, através de projetos
para recuperação de ecossistemas e áreas degradadas do Município; VII - implementar os
programas e projetos de desenvolvimento e difusão tecnológica em meio ambiente; VIII –
contribuir para elaboração de programas e projetos de desenvolvimento do conhecimento
científico em meio ambiente;

IX - coordenar a implantação de projetos de educação

ambiental em todos os setores da sociedade, objetivando a conservação, recuperação e
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melhoria do meio ambiente, através de programas, práticas, atividades, ações e outros
instrumentos de caráter proativo; X - garantir a democratização das informações ambientais;
XI - incentivar a participação individual e coletiva, permanente e responsável, na
preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; XII - estimular a
cooperação e participação técnica e financeira das instituições públicas, privadas e nãogovernamentais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada,
fundada nos Princípios da Liberdade, Igualdade, Solidariedade, Democracia, Justiça Social,
Responsabilidade e Sustentabilidade; X - envolver a sociedade civil organizada nas ações e
projetos educativos que visem solução de problemas locais e melhoria da qualidade
ambiental; XI - desenvolver programas e projetos para arborização de ruas, áreas verdes
públicas e particulares, unidades de conservação, compreendendo o plantio, implantação,
manutenção, monitoramento, recuperação e proteção de encostas, controle e plano de
manejo, respeitando as diretrizes fixadas em Lei; XII - elaborar projetos para captação de
recursos financeiros; XIII - promover ações, através de projetos para recuperação de
ecossistemas e áreas degradadas do Município; XIV - elaborar projetos e programas de
educação ambiental orientados para promover a participação da sociedade na preservação
e conservação ambiental; XV - aplicar as medidas cabíveis nas operações de serviços em
parceria com os diversos segmentos organizados da sociedade, estimulando a cooperação
e participação técnica e financeira, com vistas à construção de uma sociedade
ambientalmente equilibrada, fundada nos Princípios da Liberdade, Igualdade, Solidariedade,
Democracia, Justiça Social, Responsabilidade e Sustentabilidade; XVI - participar
ativamente na execução de projetos e programas de educação ambiental voltados à
participação da sociedade na preservação e conservação ambiental; XVII - participar e
incentivar a promoção de eventos relacionados à questão ambiental; XVIII -estimular e
fortalecer uma consciência crítica sobre a problemática social e ambiental; XIX - apoiar as
ações de educação ambiental do Conselho Municipal de Meio Ambiente;

DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE
Compete ao Diretor de Departamento de Ensino Profissionalizante:
I - conduzir a elaboração do projeto político-pedagógico, o PPP, mobilizando toda a
comunidade escolar nesse trabalho e garantindo que o processo seja democrático até o fim;
II - acompanhar o cotidiano da sala de aula e o avanço na aprendizagem dos alunos; III - ser
parceiro do coordenador pedagógico na gestão da aprendizagem dos alunos; IV - incentivar
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e apoiar a implantação de projetos e iniciativas inovadoras, provendo o material e o espaço
necessário para seu desenvolvimento; V- gerenciar e articular o trabalho de professores,
coordenadores, orientadores e funcionários; VI-

chefiar a equipe de trabalho lotada no

setor administrativo da Secretaria de Educação; VII - assessorar o titular da Secretaria nos
projetos a serem desenvolvidos em parceria com União, Estados e Municípios voltados ao
aprimoramento da educação e da cultura; VIII- supervisionar os servidores que executam o
registro de dados e estatísticas da comunidade escolar orientando os quando necessário; IX
- assessorar a equipe responsável pelas prestações de contas de convênios firmados com
a União e Estado ; X - eventualmente, ser habilitado, dirigir veículo automotor estritamente
no desempenho das funções de chefia e assessoramento; XI - manter a comunicação com
os pais e atendê-los quando necessário; XII - outras competências afins.
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRÁFEGO
Compete ao Diretor de Departamento de Tráfego:
I – cumprir as competências constantes do artigo 24 da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de
dezembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro -, e nos regulamentos dos serviços que
lhe são inerentes; II – coordenar e fiscalizar o trânsito no âmbito do Município de São
Sebastião, promovendo, inclusive, a autuação e a aplicação das medidas administrativas
cabíveis em face dos administrados, quando da ocorrência de infrações das normas
previstas no Código de Trânsito Brasileiro; III – analisar e autorizar os pólos geradores de
tráfego com vistas à adequação de projetos viários, sinalização de trânsito, infraestrutura de
transporte, visando à melhoria do sistema, assim como a consulta prévia de tráfego prevista
na Legislação Municipal; IV – arrecadar os valores provenientes de estada, remoção de
veículos, objetos e operações de trânsito em eventos particulares, bem como das infrações
de trânsito; V – implantar a coordenação e a operacionalização do Plano de Estacionamento
Rotativo, na forma da legislação vigente; VI – autorizar a utilização da via pública, sua
interdição, parcial ou total, permanente ou temporária, e o estabelecimento de desvios ou
alterações de tráfego de veículos; VII – desenvolver estudos para a Política de Circulação
de Cargas do Município e dos modais não motorizados; VIII – promover e participar de
projetos e programas de educação e segurança no trânsito, de acordo com as diretrizes do
Conselho

Nacional

de

Trânsito

e

do

Departamento

Nacional

de

Trânsito;

IX – planejar, coordenar e realizar palestras educativas e cursos destinados aos
permissionários, concessionários e demais agentes integrantes do sistema de transporte,
assim como às comunidades, escolas públicas e particulares, empresas e demais
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organizações

governamentais

ou

privadas,

visando

a

criação

da

consciência cidadã em relação ao trânsito; X – elaborar e distribuir material socioeducativo à
população de São Sebastião, objetivando a conscientização dos mesmos quanto às regras
de trânsito; XI – executar outras ações e atividades dispostas em Lei e em atos normativos
ou regulamentares, ou determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, em razão da
natureza do Instituto.
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL
Compete ao Diretor de Departamento de Defesa Civil
I - executar ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à
proteção da sociedade; II - promover a integração entre todos os entes públicos, privados,
organizações não governamentais e sociedades civis organizadas, para redução de
desastres e apoio às comunidades atingidas; III - prestar socorro e assistência às
populações atingidas por desastres; IV - estimular o desenvolvimento de comunidades
resilientes e os processos sustentáveis de urbanização; V - promover a identificação e
avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar
ou reduzir suas ocorrências; VI - monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos,
geológicos, biológicos, nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de
desastres; VII - estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro;
VIII - desenvolver consciência acerca dos riscos de desastres; IX - executar a Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC- em âmbito local; X - coordenar as ações do
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC no âmbito local, em articulação
com a União e os Estados; XI - incentivar a incorporação de ações de proteção e defesa civil
no planejamento municipal; XII - identificar e mapear as áreas de risco de desastres; XIII propor ao Chefe do Executivo Municipal a decretação de Situação de Emergência e Estado
de Calamidade Pública; XIV - vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o
caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das
edificações vulneráveis; XV - propor a abertura de pontos de apoio ou abrigos provisórios,
para assistência à população em situação de alto risco ou desastre; XVI - manter a
população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como,
sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de
desastres; XVII - mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de
desastre; XVIII

- realizar

regularmente

exercícios

simulados,

conforme Plano

de

Contingência de Proteção e Defesa Civil; XIX - proceder à avaliação de danos e prejuízos
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das áreas atingidas por desastres; XX - manter a União e o Estado informados sobre a
ocorrência de desastres e as atividades de proteção civil no Município; XXI - estimular a
participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de serviços,
organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias nas ações de
Defesa Civil e promover o treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta
com

as

comunidades

apoiadas;

XXII -capacitar profissionais para ações específicas em Proteção e Defesa Civil.
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA, CONTROLE E INTELIGÊNCIA

Compete ao Diretor de Departamento de Segurança, Controle e Inteligência:
I - promover a articulação dos órgãos públicos municipais visando planejar e implementar
políticas públicas de prevenção da violência e ações de promoção da segurança urbana
com ênfase nas políticas públicas urbanas e sociais e na promoção da cidadania e dos
direitos humanos; II- estabelecer as políticas, diretrizes e programas de segurança urbana, a
fiscalização do trânsito, a proteção dos bens, serviços e instalações municipais e a
colaboração na segurança pública, na forma da Lei; III- estabelecer, em conjunto com a
Secretaria de Serviços Públicos diretrizes, controle e fiscalização do trânsito, firmando
convênio com os órgãos de segurança estadual, quando necessário; IV- estabelecer
parcerias com os órgãos de segurança estaduais e federais, visando ação integrada no
Município, inclusive com planejamento e integração das comunicações; V- contribuir para a
prevenção e diminuição da violência e da criminalidade, promovendo a mediação de
conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos; VI- planejar, fixar diretrizes,
coordenar e executar a fiscalização e o policiamento de trânsito de competência do
Município nos termos da legislação em vigor; VII- promover a participação dos cidadãos na
identificação, planejamento de ações e na resolução de problemas relacionados à violência
e à criminalidade no Município; VIII- assegurar o funcionamento prático dos mecanismos de
participação social e comunitária nas questões relacionadas à segurança urbana e à
atuação da Secretaria de Segurança Pública; IX- favorecer a articulação, o intercâmbio de
experiências entre os Municípios da Região Metropolitana visando o planejamento conjunto
de ações integradas e intermunicipais de segurança pública; X- estabelecer diretrizes para a
atuação da Secretaria; XI- desempenhar outras atribuições afins.

CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVO
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Compete ao Chefe de Divisão Administrativo:
I - produzir informações gerenciais para subsidiar os redirecionamentos necessários à
melhoria da qualidade dos serviços; II - coletar, compilar e atualizar dados, indicadores e
estatísticas dos serviços realizados; III - participar de reuniões para execução das atividades
administrativas; IV - executar os serviços de apoio na área administrativa necessárias para
que as Diretorias atinjam seus objetivos e finalidades; V - articular-se com outras unidades
da Secretaria para obtenção de serviços suplementares; VI – alimentar Sistemas de
Informação específicos à área afim; VII - desenvolver atividades relacionadas às rotinas
administrativas; VIII – integrar todas as áreas administrativas para execução articulada das
ações; IX – participar de processos licitatórios para a contratação e aquisição de bens e
serviços especializados ligados à execução das atividades; X - executar outras atribuições
afins.
CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO
Compete ao Chefe de Divisão de Planejamento Administrativo:
I -

programar, dirigir e supervisionar as atividades administrativas; II - analisar e

supervisionar a elaboração da proposta orçamentária da Prefeitura; III - preparar calendário
de atividades, normas, rotinas e instruções visando à modernização dos processos de
elaboração e execução administrativa e orçamentária nos diversos órgãos Municipais; IV –
orientar e coordenar junto às unidades administrativas a elaboração das propostas parciais,
providenciando a sua conferência; V - acompanhar os trabalhos de impressão e publicação
da proposta orçamentária e do orçamento aprovado, efetuando a revisão dos originais; VI –
manter atualizados os controles da execução orçamentária, de modo que possa informar
aos órgãos interessados sobre o andamento dos planos e programas previstos no
orçamento; VII - acompanhar a execução orçamentária na fase de empenho prévio,
analisando e autorizando a realização de despesas em articulação com a Divisão
Financeira; VIII - informar às unidades responsáveis sobre as dotações orçamentárias em
vias de esgotamento; IX - preparar, quando necessário, planos de contenção de despesas,
obedecida a orientação superior; X - dar parecer sobre pedidos de abertura de créditos
adicionais e fornecer os elementos solicitados pelos órgãos interessados; XI - providenciar
a preparação, se necessário, de expedientes relativos à abertura de créditos adicionais; XII executar outras atribuições afins.
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CHEFE DE DIVISÃO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO
Compete ao Chefe de Divisão de Imprensa e Comunicação:
I. planejar, executar e orientar a política de comunicação social da Prefeitura Municipal de
São Sebastião objetivando a uniformização dos conceitos e procedimentos de comunicação;
II - executar as atividades de comunicação social do Gabinete do Prefeito; III - coordenar a
contratação dos serviços terceirizados de pesquisas, assessoria de imprensa, publicidade e
propaganda da Administração Municipal; IV - coordenar as atividades de comunicação
social dos órgãos e entidades públicas da Prefeitura Municipal de São Sebastião,
centralizando a orientação das assessorias de imprensa dos órgãos e entidades públicas da
Administração Municipal; V - promover a divulgação de atos e atividades do Governo
Municipal; VI - promover, através de órgãos públicos, associações, imprensa, agências e
outros meios, a divulgação de projetos de interesse do Município; VII - coordenar e facilitar o
relacionamento da imprensa com o Prefeito, os Secretários Municipais e demais autoridades
da Administração do Município; VIII - manter arquivo de notícias e comentários da imprensa
do Estado sobre as atividades da Administração Municipal, para fins de consulta e estudo;
IX - coordenar, juntamente com os demais órgãos do Município, as informações e dados,
cuja divulgação seja do interesse da Administração Municipal; X -coordenar a divulgação de
notícias sobre a Administração Municipal na internet, através do portal oficial da Prefeitura
Municipal de São Sebastião; XI - coordenar a uniformização dos conceitos e padrões visuais
com a aplicação dos símbolos municipais da Prefeitura Municipal e todas as Secretarias e
Órgãos vinculados; XII - proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à
prestação de contas dos recursos financeiros colocados à sua disposição, bem como à
gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e
regulamentos emanados do Poder Executivo Municipal; XIII - exercer outras atividades
correlatas.

CHEFE DE DIVISÃO DE MARKETING
Compete ao Chefe de Divisão de Marketing:
I. planejar, executar e orientar a política de Marketing da Prefeitura Municipal de São
Sebastião; II - executar as atividades de Marketing na Secretaria de Turismo; III - coordenar
a contratação dos serviços terceirizados de pesquisas, marketing, publicidade e propaganda
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da Administração Municipal; IV - coordenar as atividades de Marketing dos órgãos e
entidades públicas da Prefeitura Municipal de São Sebastião, centralizando a orientação das
assessorias dos órgãos e entidades públicas da Administração Municipal; V - promover a
divulgação de atos e atividades do Governo Municipal; VI – Participar das estratégias das
ações de Marketing do Município; VII –Definir objetivos específicos e metas para as
atividades de Marketing no Município; VIII - coordenar, juntamente com os demais órgãos do
Município, as informações e imagens, cuja divulgação seja do interesse da Administração
Municipal; IX – coordenar a divulgação de imagens sobre a Administração Municipal na
internet, através do portal oficial da Prefeitura Municipal de São Sebastião; X - proceder, no
âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos
financeiros colocados à sua disposição, bem como à gestão de pessoas e recursos
materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder
Executivo Municipal; XI - exercer outras atividades correlatas.
CHEFE DE DIVISÃO DE EVENTOS CENTRO/COSTA NORTE E CHEFE DE DIVISÃO DE
EVENTOS COSTA SUL
Compete ao Chefe de Divisão de Eventos Centro/ Costa Norte e Chefe de Divisão de
Eventos Costa Sul:
I – coordenar eventos na região centro/costa norte e região sul do Município II- planejar
eventos, festivais, cerimônias, festas ou convenções; III – participar de reuniões internas e
externas; IV - formalizar e analisar propostas para a execução dos eventos no município; V
– acompanhar e organizar a realização dos eventos ; VI - coordenar, juntamente com as
demais Secretarias, os eventos a serem realizados no Município; VII - coordenar,
juntamente com os demais órgãos do Município, os eventos a serem realizados e dados,
cuja divulgação seja do interesse da Administração Municipal; VIII - estabelecer datas e
datas alternativas, IX - reservar o local do evento, X - averiguar licenças e coordenação do
transporte e estacionamentos XI - apoiar à coordenação local do evento; XII – orientar a
organização de decoração, mesas, cadeiras, tendas, apoio ao evento e segurança,
alimentação, policiamento, bombeiros, banheiros portáteis, estacionamento, sinalização,
planos de emergência e profissionais de saúde e limpeza; XI - exercer outras atividades
correlatas.
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DIVISÃO DE OPERAÇÃO E CONTROLE CENTRO/COSTA NORTE E DIVISÃO DE
OPERAÇÃO E CONTROLE COSTA SUL
Compete ao Chefe de Divisão de Operação e Controle Centro/Costa Norte e Chefe de
Divisão de Operação e Controle Costa Sul:
I - promover a articulação dos órgãos públicos municipais visando planejar e implementar
políticas públicas de prevenção da violência e ações de promoção da segurança urbana
com ênfase nas políticas públicas urbanas e sociais e na promoção da cidadania e dos
direitos humanos nas regiões central/ norte e sul do Município; II- implantar, manter e operar
a segurança urbana, a fiscalização do trânsito, a proteção dos bens, serviços e instalações
municipais e a colaboração na segurança pública, na forma da Lei regiões central/ norte e
sul do Município; III - estabelecer, em conjunto com a Secretaria de Serviços Públicos,
controle e fiscalização do trânsito, firmando convênio com os órgãos de segurança estadual,
quando necessário; IV- estabelecer parcerias com os órgãos de segurança estaduais e
federais, visando ação integrada no Município, inclusive com planejamento e integração das
comunicações; V- contribuir para a prevenção e diminuição da violência e da criminalidade,
promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos;
VI- planejar, , coordenar e executar a fiscalização e o policiamento de trânsito de
competência do Município nos termos da legislação em vigor; VII- operar a sinalização e
equipamentos de controle; VIII- assegurar o funcionamento prático dos mecanismos de
participação social e comunitária nas questões relacionadas à segurança urbana e à
atuação da Secretaria de Segurança Pública; IX- favorecer a articulação, o intercâmbio de
experiências entre os Municípios da Região Metropolitana visando o planejamento conjunto
de ações integradas e intermunicipais de segurança pública; X- estabelecer diretrizes para a
atuação

da

Secretaria;

XI-

desempenhar

outras

atribuições

afins.
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SEGOV – Secretaria de Governo

Secretário de Governo

Chefe de Secretaria

Secretário Adjunto de
Governo

Departamento de
Comunicação

Ouvidor Geral

Ordenador de
Despesas

Departamento de
Assuntos Parlamentares

Departamento de
Assuntos Portuários

Divisão
Comunicação
Visual

Divisão Relação
Porto
Organizado

Divisão
Petróleo e Gás

Assessor Gestão
02

Assessor Gestão
02

Assessor Gestão
03

Assessor Gestão
03

Apoio
Operacional 02

Apoio
Operacional 02

Divisão
de
Imprensa

Apoio
Operacional 02
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SEDESH – Secretaria de Desenvolvimento Social e
Humano

72

Secretário de
Desenvolvimento Social e
Humano
Secretário Adjunto de
Desenvolvimento Social e
Humano

Chefe de Secretaria

Departamento do Trabalho
Emprego e Renda

Divisão do Posto
de Atendimento
Ao Trabalhador

Assessor Gestão
02

Divisão de Formação
Profissional,
Empreendedorismo e
Geração de Renda

Assessor Gestão
02

Apoio
Operacional 02

Departamento de
Programas Sociais

Divisão
Planejamento
Administrativo

Apoio
Operacional 02

Divisão
Assistência
Social

Assessor Gestão
02

Chefe de Ass.
Comunitária de
Atendimento ao
Cidadão

Assessor Gestão
02

Apoio
Operacional 02
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Gabinete do Prefeito

Chefe de Gabinete

Presidente do Fundo Social
Assessor Especial
Assessor de Gabinete 04

Divisão de
Coordenadoria da
Mulher

Apoio Operacional 01

Gabinete Vice Prefeito

Divisão Cerimonial e
Relações Públicas

Divisão Administrativa

Assessor Gestão 02

Assessor Gestão 02

Assessor Gestão 02

Assessor Gestão 01

Apoio Operacional 02

Apoio Operacional 01

Apoio Operacional 01

Apoio Operacional 02

Divisão de Expediente

Chefe de Divisão

Chefe de Divisão de
Planejamento Adm. e
Financeiro do Fundo
Social

Assessor de Gestão 03

SEFAZ – Secretaria da
Fazenda
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Secretário da Fazenda

Secretário Adjunto da
Fazenda
Chefe de Secretaria
Auditoria de Controle
Interno

Departamento
Financeiro

Divisão de
Contabilidade

Departamento
Receita

Divisão de
Tesouraria

Divisão de

Tributação

Divisão de Fisc.
de Posturas

Divisão de Fisc.
Tributária

Divisão de
Cadastro
Fiscal

Assessor
Gestão 01

Assessor
Gestão 01

Assessor
Gestão 02

Assessor
Gestão 01

Assessor
Gestão 01

Assessor
Gestão 01

Apoio
Operacional 01

Apoio
Operacional 01

Apoio
Operacional 01

Apoio
Operacional 01

Apoio
Operacional 01

Apoio
Operacional 01
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Divisão de
Dívida Ativa e
Cobrança

Assessor
Gestão 01
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SAJUR – Secretaria de Assuntos
Jurídicos
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Secretário de Assuntos Jurídicos

Secretário Adjunto de
Assuntos Jurídicos

Procuradoria Fiscal

Divisão Fiscal
Judicial

Divisão Fiscal
Administrativa

Assessor Gestão
03

Procuradoria
Trabalhista

Procuradoria
Ambiental e Obras

Chefe de Secretaria

Procuradoria
Judicial

Procuradoria
Administrativa

Divisão de
Planejamento
Administrativo
Assessor Gestão
03

Apoio
Operacional 02

Diretor do Procon

Corregedoria

Divisão de Apoio
ao Consumidor

Assessor Gestão
02

Apoio
Operacional 02

Apoio
Operacional 02

SESEP – Secretaria de Serviços Públicos
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Secretário de Serviços
Públicos

Secretário Adjunto de
Serviços Públicos

Regional Costa
Norte

Chefe de Secretaria

Regional
Maresias

Regional
Topolândia

Regional Central

Regional
Boiçucanga

Divisão
Administrativa
Centro/Costa Norte

Apoio
Operacional 01

Regional Juquey

Regional
Boracéia

Divisão Administrativa
Boiçucanga/Costa Sul

Divisão de
Controle de
Frota

Divisão de
Manutenção de
Frota

Divisão
Operacional de
Resíduos Sólidos

Divisão de
Cemitérios

Assessor
Gestão 04

Assessor
Gestão 04

Assessor
Gestão 04

Assessor
Gestão 04

Apoio
Operacional 01

Apoio
Operacional 01

Apoio
Operacional 01

Apoio
Operacional 01

Assessor
Gestão 04

SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente
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Secretário de Meio
Ambiente

Secretário Adjunto de
Meio Ambiente

Chefe de Secretaria

Departamento de
Planejamento e
Abastecimento

Departamento de
Licenciamento
Ambiental

Divisão Fiscalização
Ambiental

Divisão de
Licenciamento
Ambiental

Assessor
Gestão 01

Assessor
Gestão 01

Apoio
Operacional 01

Apoio
Operacional 01

Divisão Sócio
Ambiental

Assessor
Gestão 01

Divisão de
Projetos e
Convênios

Assessor
Gestão 01

Apoio
Operacional 01

Divisão de Pesca
e Abastecimento

Assessor
Gestão 02

Divisão de
Inspeção
Sanitária Animal

Assessor
Gestão 01

Apoio
Operacional 01

SEDUC – Secretaria da Educação
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Secretário da Educação

Chefe de Secretaria

Secretário Adjunto

da Educação

Dpto. de Ensino
Profissionalizante

Divisão
Formação
Profissional

Apoio
Operacional 02

Departamento
Pedagógico

Divisão
Projetos
Educacionais

Assessor
Gestão 02

Divisão de
Formação

Assessor
Gestão 02

Divisão de
Biblioteca

Apoio
Operacional 02

Departamento
Planejamento

Divisão de
Contraturno
Escolar

Divisão de
Almoxarifado

Divisão de
Manutenção e
Informação

Departamento
Administrativo

Apoio
Operacional 02

Divisão
ADM

Assessor
Gestão 02

Divisão de
Planejamento
Financeiro

Apoio
Operacional 02

Divisão
RH

Assessor
Gestão 02

Divisão de
Tecnologia

Divisão de
Alimentação
Escolar

81

82

SEESP – Secretaria de
Esportes

83

Secretário de Esportes

Secretário Adjunto de
Esportes

Chefe de Secretaria

Departamento de Esportes

Divisão de Formação
Esportiva

Assessor
Gestão 01

Apoio
Operacional 01

Departamento de Eventos
Esportivos

Divisão de Esportes
Náuticos

Divisão de Esportes

Assessor
Gestão 01

Assessor
Gestão 01

Apoio
Operacional 01

Divisão de Projetos e
Marketing

Assessor
Gestão 01

Apoio
Operacional 01

Apoio
Operacional 01

Divisão de Eventos

Assessor
Gestão 01

Apoio
Operacional 01

SEO – Secretaria de
84

Obras
Secretário de Obras

Secretário Adjunto de
Obras

Chefe de Secretaria

Departamento de
Obras

Divisão de Obras
Viárias e Drenagens

Assessor Gestão
01

Divisão de Manutenção
de Prédios Públicos

Assessor Gestão
01

Divisão de Fiscalização
de Obras Públicas

Assessor Gestão
01

Divisão de Topografia

Apoio
Operacional 01

Divisão de Projetos,
Orçamentos e
Contratos

Apoio
Operacional 01

85

SETUR – Secretaria de
Turismo

86

SEGUR – Secretaria de Segurança
87

Secretário de Segurança

Secretário Adjunto de
Segurança

Departamento de
Tráfego

Divisão de
Operação e
Controle Centro
/Costa Norte

Assessor
Gestão 01

Comando da Guarda
Municipal

Divisão de
Operação e
Controle Costa
Sul

Assessor
Gestão 01

Chefe de Secretaria

Departamento de
Defesa Civil

Divisão
Operacional

Assessor
Gestão 01

Departamento de
Segurança, Controle e
Inteligência

Divisão de
Transportes
Coletivos

Divisão de
Terminais
Urbanos

Divisão de
Segurança
Patrimonial e
Monitoramento

Assessor
Gestão 01

Apoio Operacional
01

Apoio Operacional
01

88

SEPLAN – Secretaria de Planejamento
Secretário de Planejamento

Secretário Adjunto de
Planejamento

Chefe de Secretaria

Departamento de
Planejamento
Municipal

Divisão de
Escola de
Governo

Assessor
Gestão 01

Divisão de
Convênio e
Captação de
Recursos

Assessor
Gestão 01

Departamento de
Tecnologia da
Informação

Divisão de
Planejamento e
Orçamento

Apoio
Operacional 01

Divisão de
Estatística e
Informações

Apoio
Operacional 01

Divisão de
Tecnologia

Apoio
Operacional 01

Divisão de
Gestão de
Sistemas

Assessor
Gestão 01

Divisão de
Atendimento
ao Usuário

Assessor
Gestão 01

Divisão de
Telecomunicação

Assessor
Gestão 01

Apoio
Operacional 01

89

SEPEDI – Secretaria da Pessoa com Deficiência e
Idoso

90

Secretário da Pessoa com
Deficiência e Idoso

Secretário Adjunto da
Pessoa com Deficiência e
Idoso

Chefe de Secretaria

Departamento de
Politicas das Pessoas
com Deficiência

Divisão de Programas
e Projetos Inclusivos

Assessor
Gestão 01

Departamento de
Políticas de Pessoas
Idosas

Divisão de Programas
e Projetos a Pessoas
Idosas

Divisão de
Atendimento e
Benefícios

Assessor
Gestão 01

Assessor
Gestão 01

Divisão de
Atendimento
Especializado ao
Idoso

Apoio
Operacional 01

Apoio
Operacional 01

SEURB – Secretaria de Urbanismo
91

Secretário de Urbanismo

Secretário Adjunto de
Urbanismo

Chefe de Secretaria

Departamento de
Urbanismo

Divisão de
Patrimônio
Histórico

Assessor
Gestão 01

Divisão de
Projetos
Urbanos

Assessor
Gestão 01

Departamento de
Obras Particulares

Divisão de
Mobilidade
Urbana

Assessor
Gestão 01

Divisão de
Fiscalização

Apoio
Operacional 01

Divisão de
Licenciamento
de Obras

Apoio
Operacional 01

92

SEHAB – Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária
Secretário de Habitação e
Regularização Fundiária

Secretário Adjunto
Habitação e Regularização
Fundiária

Chefe de Secretaria

Depto de Habitação e
Regularização
Fundiária

Divisão de
Equipamento
Urbano e Gestão de
Praias

Divisão de Cadastro
Técnico

Assessor de
Gestão 01

Assessor de
Gestão 01

Apoio
Operacional 01

Apoio
Operacional 01

Divisão de
Geoprocessamento

Divisão de
Núcleos
Habitacionais

Assessor de
Gestão 01

93

