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m) 1 (uma) função de Encarregado de Análise Financeira dos
Serviços de Assistência Social.”

LEI COMPLEMENTAR Nº 8 3 1 DE 02 DE JULHO DE 2018
MODIFICA A LEI COMPLEMENTAR Nº 11/91, EXTINGUINDO,
ALTERANDO E CRIANDO FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A
SEREM DESEMPENHADAS POR SERVIDORES TITULARES DE
CARGOS EFETIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
DANIEL ALONSO, Prefeito Municipal de Marília, usando de
atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal de Marília aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º.
1º Ficam extintas as funções abaixo indicadas,
constantes do item X - Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social do Anexo IV - Funções Gratificadas da Lei
Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada
posteriormente:
I - 1 (uma) função de Chefe da Divisão de Controle de Pessoal,
Símbolo FG-1.
II - 3 (três) funções de Chefe de Unidade de Acolhimento,
Símbolo FG-1.
Art. 2º.
2º Ficam acrescentadas ao item IV - Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do Anexo VII Atribuições de Funções de Confiança da Lei Complementar nº 11, de
17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, as atribuições
da função já existente de Chefe da Divisão de Atendimento a Projetos
e Iniciação Profissional, conforme redação anexa à presente Lei
Complementar, tendo em vista a transferência de Secretaria de que
trata o artigo 36 da Lei Complementar nº 736, de 03 de novembro de
2015.

Art. 5º.
5º Fica criada 1 (uma) função de Chefe do Centro de
Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Símbolo FG1, no item X - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social do Anexo IV - Funções Gratificadas da Lei Complementar nº
11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, ficando
acrescentadas as respectivas atribuições ao Anexo VII da referida Lei
Complementar, conforme redações anexas à presente.
Art. 6º.
6º As despesas decorrentes desta Lei Complementar
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 7º.
7º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Marília, 02 de julho de 2018.
DANIEL ALONSO
Prefeito Municipal
RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ
Secretário Municipal da Administração
ALYSSON ALEX SOUZA E SILVA
Procurador Geral do Município
Publicada na Secretaria Municipal da Administração, 02 de julho de
2018.
(Aprovada pela Câmara Municipal em 25.06.18 - Projeto de Lei
Complementar nº 12/18, de autoria do Prefeito Municipal)
tig
(Anexo da Lei Complementar nº 11/91)
ANEXO VII
ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA
...

Art. 3º.
3º Ficam acrescentadas mais 2 (duas) funções de Chefe
da Divisão de Atendimento ao Idoso, Símbolo FG-1, ao item X Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do
Anexo IV - Funções Gratificadas da Lei Complementar nº 11, de 17 de
dezembro de 1991, modificada posteriormente, ficando acrescentadas
as respectivas atribuições ao Anexo VII da referida Lei
Complementar, conforme redações anexas à presente.
Art. 4º.
4º Ficam criadas as funções abaixo indicadas no inciso
VII - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do
artigo 250-H da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas
atribuições ao Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme
redações anexas à presente:
“k) 1 (uma) função de Encarregado de Recursos Humanos da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social.
l) 1 (uma) função de Encarregado de Planejamento e
Orçamento.

IV
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DE

ASSISTÊNCIA

E

...
CHEFE DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO A PROJETOS E INICIAÇÃO
PROFISSIONAL
I - responsabilizar-se pela organização do arquivo de projetos
e programas propostos;
II - receber e expedir documentos relativos a Projetos e
Programas de orientação educacional e qualificação
profissional;
III - manter em ordem toda a escrituração sob seus cuidados;
IV - buscar parcerias com a rede pública e privada como forma
de melhorar a execução dos serviços na unidade;
V - organizar, acompanhar e monitorar todas as ações
relacionadas à qualificação profissional ofertada à
população pela Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social;
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VI - executar outras tarefas.
CHEFE DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO IDOSO
I - ter conhecimento das Políticas Públicas e da rede de
atendimento ao idoso no Município;
II - manter informada a encarregada da Proteção Social de
média complexidade todos os assuntos pertinentes para
um bom desenvolvimento do serviço;
III - propor ações de melhoria para o serviço;
IV - requisitar em tempo, material de consumo para o serviço;
V - promover reuniões semanais com a equipe de serviço;
VI - elaborar plano de trabalho anual das atividades
executadas no serviço;
VII - promover reunião mensal com os familiares dos usuários
do serviço;
VIII - manter o controle dos recursos humanos e materiais de
consumo, tais como gêneros alimentícios, de higiene e
limpeza;
IX - manter organizado prontuário dos usuários, bem como,
documentação referente a sua atuação e apresentar
relatórios sempre que solicitado pelo Secretário e ou
Encarregado;
X - executar outras tarefas afins.
ENCARREGADO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
I - manter atualizado com relação às Políticas Públicas na
área da Assistência Social, bem como as mudanças legais
que se referem ao Estatuto do Servidor Público Municipal;
II - manter-se atento quanto à entrega do ponto e outros do
servidor público;
III - orientar os servidores públicos lotados na Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social sobre
seus direitos e deveres assegurados na legislação vigente;
IV - apresentar relatórios periódicos ao chefe imediato dos
resultados obtidos e do andamento do seu trabalho;
V - comunicar ao chefe imediato toda e qualquer
intercorrência que possa de alguma forma prejudicar o
andamento do trabalho;
VI - manter de forma organizada toda a documentação
referente à sua atuação e apresentar relatórios conforme
solicitação do Secretário;
VII - comunicar ao chefe imediato qualquer fato ou ocorrência
que possa interferir no andamento dos trabalhos ou
porventura gerar desentendimentos ou incompreensões;
VIII - participar de reuniões de equipe, sugerir e propor
alterações que favoreçam o bom andamento dos trabalhos
na área administrativa e demais setores da Secretaria;
IX - zelar e cuidar da manutenção de todos os materiais e
equipamentos que forem de sua competência;
X - executar outras tarefas.
ENCARREGADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
I-

administrar e controlar os gastos de Programas e Projetos
referentes a convênios e repasses das esferas federal,
estadual e municipal;
II - dar assessoria quanto à prestação de contas dos convênios
firmados pela Secretaria, inclusive auxiliando nesta
questão as entidades assistenciais;
III - comunicar ao Secretário toda e qualquer intercorrência
que possa interferir no bom andamento do trabalho na
Secretaria;
IV - auxiliar na efetivação das Políticas Sociais da Secretaria;
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V - cuidar para que as prioridades e metas elencadas no Plano
de Trabalho Anual sejam cumpridas;
VI - organizar demonstrações mensais dos diversos livros da
repartição, controlar as guias de receita, conferir a renda
diária quanto à receita orçamentária;
VII - executar outras tarefas.
ENCARREGADO DE ANÁLISE FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
I - realizar levantamentos de custos dos serviços
desenvolvidos pela Secretaria e prestados à população;
II - fornecer os dados financeiros para a Prestação de Contas
dos serviços referidos no item I;
III - realizar o fluxo de informações entre os serviços prestados
e o setor de compras da Secretaria;
IV - realizar o levantamento financeiro dos Serviços
Assistenciais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social;
V - manter o Secretário informado de todos os levantamentos
financeiros realizados;
VI - estudar e oferecer estratégias que contemplem uma
melhor utilização dos recursos;
VII - executar outras tarefas.
CHEFE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
I - articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação
do CREAS e seu (s) serviço (s), quando for o caso;
II - coordenar as rotinas administrativas, os processos de
trabalho e os recursos humanos da Unidade;
III - participar
da
elaboração,
acompanhamento,
implementação e avaliação dos fluxos e procedimentos
adotados, visando garantir a efetivação das articulações
necessárias;
IV - subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da
área de vigilância socioassistencial do órgão gestor de
Assistência Social;
V - coordenar o processo de articulação cotidiana com as
demais
unidades
e
serviços
socioassistenciais,
especialmente os CRAS e Serviços de Acolhimento;
VI - coordenar o processo de articulação cotidiana com as
demais políticas públicas e os órgãos de defesa de direitos,
recorrendo ao apoio do órgão gestor de Assistência Social,
sempre que necessário;
VII - definir com a equipe a dinâmica e os processos de trabalho
a serem desenvolvidos na Unidade;
VIII - discutir com a equipe técnica a adoção de estratégias e
ferramentas teórico-metodológicas que possam qualificar
o trabalho;
IX - definir com a equipe os critérios de inclusão,
acompanhamento e desligamento das famílias e
indivíduos nos serviços ofertados no CREAS;
X - coordenar o processo, com a equipe, unidades
referenciadas e rede de articulação, quando for o caso, do
fluxo
de
entrada,
acolhida,
acompanhamento,
encaminhamento e desligamento das famílias e indivíduos
do CREAS;
XI - coordenar a execução das ações, assegurando diálogo e
possibilidades de participação dos profissionais e dos
usuários;
XII - coordenar a oferta e o acompanhamento do(s) serviço(s),
incluindo o monitoramento e alimentação dos registros de
informações e a avaliação das ações desenvolvidas,
encaminhando-os ao órgão gestor;
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XIII - contribuir para a avaliação, por parte do órgão gestor, dos
resultados obtidos pelo CREAS;
XIV - participar das reuniões de planejamento promovidas pelo
órgão gestor de Assistência Social e representar a Unidade
em outros espaços, quando solicitado;
XV - identificar as necessidades de ampliação do RH da
Unidade e/ou capacitação da equipe e informar o órgão
gestor de Assistência Social;
XVI - coordenar os encaminhamentos à rede e seu
acompanhamento;
XVII - executar outras tarefas.
LEI COMPLEMENTAR Nº 8 3 2 DE 02 DE JULHO DE 2018
MODIFICA A LEI COMPLEMENTAR Nº 11/91, EXTINGUINDO,
TRANSFORMANDO E CRIANDO AS FUNÇÕES QUE ESPECIFICA, A
SEREM DESEMPENHADAS POR SERVIDORES TITULARES DE
CARGOS EFETIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
DANIEL ALONSO, Prefeito Municipal de Marília,
usando de atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal de Marília aprovou
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei
Complementar:
Art. 1º.
1º Ficam extintas as 2 (duas) funções de Supervisor de
Serviços de Atendimento Público constantes da alínea “b” do inciso I Gabinete do Prefeito do artigo 250-H da Lei Complementar nº 11, de
17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente.
Art. 2º.
2º Ficam extintas as funções abaixo indicadas,
constantes do item I - Gabinete do Prefeito do Anexo IV - Funções
Gratificadas da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente:
I - 2 (duas) funções de Assistente.
II - 1 (uma) função de Chefe da Divisão de Serviços
Administrativos.
Art. 3º
3º. Fica transformada a função de Coordenador de
Serviços Jurídicos constante da alínea “c” do inciso I - Gabinete do
Prefeito do artigo 250-H da Lei Complementar nº 11, de 17 de
dezembro de 1991, modificada posteriormente, em Diretor de Serviços
Administrativos e Jurídicos, passando as atribuições constantes do
Anexo VII da referida Lei Complementar a vigorar com a redação
anexa à presente.
Art. 4º.
4º Ficam criadas as funções abaixo indicadas no inciso
I - Gabinete do Prefeito do artigo 250-H da Lei Complementar nº 11,
de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, ficando
acrescentadas as respectivas atribuições ao Anexo VII da referida Lei
Complementar, conforme redação anexa à presente:
“e) 2 (duas) funções
Administrativos.”

de

Supervisor

de

Serviços

Art. 5º.
5º Ficam extintas as funções abaixo indicadas,
constantes do item V - Secretaria Municipal da Administração do
Anexo IV - Funções Gratificadas da Lei Complementar nº 11, de 17 de
dezembro de 1991, modificada posteriormente:
III III IV -

1 (uma) função de Chefe da Divisão de Arquivo.
1 (uma) função de Encarregado do Setor de Arquivo.
1 (uma) função de Chefe da Divisão de Controle de Pessoal.
1 (uma) função de Chefe da Divisão de Controle de
Lançamentos.
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V - 1 (uma) função de Chefe da Divisão de CPD.
Art. 6º
6º. Ficam acrescentadas ao item III – Secretaria
Municipal da Administração do Anexo VII – Atribuições de Funções
de Confiança da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente, as atribuições da função já existente de
Encarregado de Recrutamento e de Controle de Pessoal, conforme
redação anexa à presente.
Art. 7º.
7º Ficam criadas as funções abaixo indicadas no inciso
II - Secretaria Municipal da Administração do artigo 250-H da Lei
Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada
posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao
Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redações anexas
à presente:
“z)

1 (uma) função de Supervisor de Recrutamento e de
Controle de Pessoal.
aa) 1 (uma) função de Encarregado de Monitoramento dos
Sistemas de Informação do Cadastro Funcional.
bb) 1 (uma) função de Supervisor de Serviços de Controle
de Lançamentos da Folha de Pagamento.
cc) 1 (uma) função de Supervisor do Arquivo Público
Municipal.
dd) 1 (uma) função de Supervisor de Serviços
Administrativos da Diretoria de Informática.”

Art. 8º.
8º Fica transformada a função de Encarregado de
Serviços Gráficos constante da alínea “n” do inciso II - Secretaria
Municipal da Administração do artigo 250-H da Lei Complementar nº
11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, em
Coordenador de Serviços Gráficos, ficando acrescentadas as
respectivas atribuições ao Anexo VII da referida Lei Complementar,
conforme redação anexa à presente.
Art. 9º
9º. Ficam extintas as funções abaixo indicadas,
constantes do item XVII - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
de Limpeza Pública do Anexo IV - Funções Gratificadas da Lei
Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada
posteriormente:
I - 1 (uma) função de Chefe da Divisão de Varrição e de
Manutenção Pública.
II - 1 (uma) função de Chefe do Serviço de Coleta de Lixo.
Art. 10.
10 Fica alterada a denominação da função de
Encarregado de Serviços Operacionais constante da alínea “b” do
inciso XVI do artigo 250-H e do item V - Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e de Limpeza Pública do Anexo VII - Atribuições de
Funções de Confiança, da Lei Complementar nº 11, de 17 de
dezembro de 1991, modificada posteriormente, para Encarregado de
Serviços Administrativos, mantidas as atribuições.
Art. 11.
11 Fica alterado o item “I” das atribuições da função de
Coordenador de Serviços de Limpeza constantes do item V Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Pública do
Anexo VII - Atribuições de Funções de Confiança da Lei
Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada
posteriormente, passando a vigorar a redação anexa à presente.
Art. 12.
12 Ficam acrescentadas ao item V - Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Pública do Anexo VII Atribuições de Funções de Confiança da Lei Complementar nº 11, de
17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, as atribuições
da função já existente de Chefe da Divisão do Meio Ambiente,
conforme redação anexa à presente.
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Art. 13.
13 Ficam criadas as funções abaixo indicadas no inciso
XVI - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Pública
do artigo 250-H da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de
1991, modificada posteriormente, ficando acrescentadas as
respectivas atribuições ao Anexo VII da referida Lei Complementar,
conforme redações anexas à presente:
“d) 1 (uma) função de Supervisor de Serviços
Administrativos.
e) 1 (uma) função de Encarregado de Serviços de Coleta de
Lixo.
f) 1 (uma) função de Encarregado de Serviços de Limpeza e
de Atendimento ao Público da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente e de Limpeza Pública.”
Art. 14.
14 Ficam criadas as funções abaixo indicadas no item
XVII - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Pública
do Anexo IV - Funções Gratificadas da Lei Complementar nº 11, de 17
de dezembro de 1991, modificada posteriormente, ficando
acrescentadas as respectivas atribuições ao Anexo VII da referida Lei
Complementar, conforme redações anexas à presente:
I - 1 (uma) função de Chefe da Divisão de Recursos Humanos
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza
Pública, Símbolo FG-1.
II - 1 (uma) função de Chefe da Divisão de Recolhimento de
Entulhos, Símbolo FG-1.
III - 1 (uma) função de Chefe da Divisão de Fiscalização de
Serviços Conveniados da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e de Limpeza Pública, Símbolo FG-1.
Art. 15.
15 Fica extinta a função de Encarregado de Serviços
Administrativos constante da alínea “b” do inciso IV – Secretaria
Municipal de Obras Públicas do artigo 250-H da Lei Complementar nº
11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente.
Art. 16.
16 Fica criada a função abaixo indicada no inciso IV –
Secretaria Municipal de Obras Públicas do artigo 250-H da Lei
Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada
posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao
Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redação anexa à
presente:
“f) 1 (uma) função de Encarregado de Serviços de Elétrica.”
Art. 17.
17 Fica extinta a função de Chefe da Divisão de
Elétrica constante do item XIII - Secretaria Municipal de Obras
Públicas do Anexo IV - Funções Gratificadas da Lei Complementar nº
11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente.
Art. 18.
18 Fica criada 1 (uma) função de Chefe da Divisão de
Manutenção Elétrica dos Próprios Municipais, Símbolo FG-1, no item
XIII - Secretaria Municipal de Obras Públicas do Anexo IV - Funções
Gratificadas da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas
atribuições ao Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme
redação anexa à presente.
Art. 19.
19 Fica transferida a função de Chefe do Setor de
Convênio - Entidades constante do item X - Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social do Anexo IV - Funções
Gratificadas da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente, para o item VI - Secretaria Municipal da
Fazenda, ficando ainda transformada em Chefe da Divisão de
Convênios – Entidades, Símbolo FG-1 e acrescentadas as respectivas
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atribuições ao Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme
redação anexa à presente.
Art. 20.
20 Fica criada 1 (uma) função de Chefe da Divisão de
Prestação de Contas, Símbolo FG-1, no item VI - Secretaria Municipal
da Fazenda do Anexo IV - Funções Gratificadas da Lei Complementar
nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, ficando
acrescentadas as respectivas atribuições ao Anexo VII da referida Lei
Complementar, conforme redação anexa à presente.
Art. 21.
21 Ficam acrescentadas ao item VIII - Secretaria
Municipal da Fazenda do Anexo VII - Atribuições de Funções de
Confiança da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente, as atribuições das funções abaixo
indicadas, já existentes, conforme redações anexas à presente Lei
Complementar, tendo em vista a transferência de Secretaria de que
tratam os artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 814, de 18 de
dezembro de 2017:
III III IV VVI VII -

Supervisor de Suprimentos.
Chefe da Divisão de Licitação.
Chefe da Divisão de Compras.
Chefe da Divisão de Controle de Processos Licitatórios.
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores.
Chefe do Serviço de Registro de Preços.
Chefe do Serviço de Cotação de Preços.

Art. 22.
22 Ficam transformadas as funções abaixo indicadas,
constantes do item IX – Secretaria Municipal da Saúde do Anexo IV –
Funções Gratificadas da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro
de 1991, modificada posteriormente, ficando acrescentadas as
respectivas atribuições ao Anexo VII da referida Lei Complementar,
conforme redações anexas à presente:
I - Chefe da Farmácia Popular do Brasil – Unidade I em Chefe
da Farmácia Municipal Zona Norte, Símbolo FG-1;
II - Chefe da Farmácia Popular do Brasil – Unidade II em Chefe
da Farmácia Municipal Zona Sul, Símbolo FG-1;
III - de Chefe da Unidade Central de Assistência Farmacêutica –
UCAF em Chefe da Farmácia Municipal Central, Símbolo
FG-1.
Art. 23.
23 Fica extinta a função de Chefe da Divisão de Subfrota
constante do item IX - Secretaria Municipal da Saúde do Anexo IV Funções Gratificadas da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro
de 1991, modificada posteriormente.
Art. 24.
24 Ficam criadas as funções abaixo indicadas no inciso
X - Secretaria Municipal da Saúde do artigo 250-H da Lei
Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada
posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao
Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redações anexas
à presente:
“gg)
Faturamento.
hh)

1 (uma) função de Coordenador do Setor de
1 (uma) função de Supervisor da Subfrota da Saúde.”

Art. 25.
25 Fica extinta a função de Encarregado de Serviços
Judiciais constante da alínea “b” do inciso V – Procuradoria Geral do
Município do artigo 250-H da Lei Complementar nº 11, de 17 de
dezembro de 1991, modificada posteriormente.
Art. 26.
26 Ficam acrescentadas ao item II – Procuradoria Geral
do Município do Anexo VII - Atribuições de Funções de Confiança da
Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada
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posteriormente, as atribuições da função já existente de Encarregado
de Cobrança da Dívida Ativa, conforme redação anexa à presente.
Art. 27.
27 Fica transformada a função de Coordenador de
Cálculos e Precatórios constante da alínea “e” do inciso V –
Procuradoria Geral do Município do artigo 250-H da Lei
Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada
posteriormente, em Coordenador de Cálculos Judiciais, ficando
acrescentadas as respectivas atribuições ao Anexo VII da referida Lei
Complementar, conforme redação anexa à presente.
Art. 28.
28 Fica transformada a função de Encarregado de
Controle de Distribuição Processual e Protocolos constante da alínea
“f” do inciso V – Procuradoria Geral do Município do artigo 250-H e do
item II do Anexo VII – Atribuições de Funções de Confiança, da Lei
Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada
posteriormente, em Supervisor de Controle de Distribuição Processual
e Protocolos, mantidas as atribuições.

I - 1 (uma) função de Chefe da Divisão de Convênios, Símbolo
FG-1.
II - 1 (uma) função de Encarregado do Setor de Serviços
Administrativos e Educacionais de Convênios, Símbolo
FG-3.
Art. 33.
33 Fica revogado o parágrafo único do artigo 15 da Lei
Complementar nº 678, de 28 de junho de 2013.
Art. 34.
34 A Lei Complementar nº 678, de 28 de junho de 2013,
modificada posteriormente, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 6º.

k)
l)

IV -

1 (uma) função de Diretor de Precatório.
1 (uma) função de Supervisor de Serviços
Administrativos da Divisão Judicial.
1 (uma) função de Coordenador de Cobrança
Contenciosa da Dívida Ativa.
1 (uma) função de Diretor de Cobrança e
Relacionamento.”

Art. 30.
30 Ficam criadas as funções abaixo indicadas no inciso
VI – Secretaria Municipal da Cultura do artigo 250-H da Lei
Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada
posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao
Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redações anexas
à presente:
“c)
d)
e)

1 (uma) função de Supervisor de Gestão
Administrativa.
1 (uma) função de Supervisor de Serviços do Centro
Cultural e de Lazer.
1 (uma) função de Encarregado de Serviços
Administrativos.”

Compete à Auditoria Geral do Município:
...

Art. 29.
29 Ficam criadas as funções abaixo indicadas no inciso
V – Procuradoria Geral do Município do artigo 250-H da Lei
Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada
posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao
Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redações anexas
à presente:
“i)
j)
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executar atividades no âmbito do Controle Interno
da Administração Direta e Indireta do Município,
especialmente as atribuições abaixo indicadas, sem
prejuízo de outras na forma da lei:
a) avaliar o cumprimento das metas propostas nos
três instrumentos que compõem o processo
orçamentário: O Plano Plurianual (PPA), a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei
Orçamentária Anual (art. 74, I, da CF e art. 75,
III, da Lei nº 4.320/64;
b) comprovar a legalidade da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial (art. 74, II, da CF e art.
75, I, da Lei nº 4.320/64);
c) comprovar a eficácia e a eficiência da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial (art. 74,
II, da CF);
d) comprovar a adequada aplicação dos recursos
entregues a entidades do terceiro setor (art. 74,
II, da CF);
e) fiscalizar o cumprimento das normas da Lei de
Responsabilidade Fiscal (art. 59 da Lei
Complementar nº 101/00);
f) verificar a fidelidade funcional dos responsáveis
por bens e valores públicos (art. 75, II, da Lei
4.320/64).
...

Art. 10.

...

Parágrafo único. Compete ao Ouvidor Geral do Município:
Art. 31.
31 Fica criada a função abaixo indicada no inciso IX Secretaria Municipal de Planejamento Econômico do artigo 250-H da
Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada
posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao
Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redação anexa à
presente:
“e) 1 (uma) função de Coordenador de Planejamento
Econômico.”
Art. 32.
32 Ficam criadas as funções abaixo indicadas no item
III - Secretaria Municipal de Planejamento Econômico do Anexo IV Funções Gratificadas da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro
de 1991, modificada posteriormente, ficando acrescentadas as
respectivas atribuições ao Anexo VII da referida Lei Complementar,
conforme redações anexas à presente:

I - atender as demandas e solicitações de informação
presenciais, via telefone e via e-mail;
II - supervisionar os atendimentos de demandas e
solicitações de informação presenciais, via telefone e
via e-mail prestados pelos atendentes;
III - supervisionar a distribuição das demandas e
solicitações de informação para cada Secretaria,
Autarquia ou órgão competente;
IV - supervisionar o cumprimento do prazo legal de
resposta ao cidadão por parte das Secretarias,
Autarquias e órgãos competentes;
V - propor a adoção de medidas e políticas, ou ainda
aperfeiçoamento em processos, a partir das
demandas recebidos pela Ouvidoria à autoridade
competente;
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VI - encaminhar os relatórios estatísticos das atividades
da Ouvidoria às autoridades competentes;
VII - representar a Ouvidoria perante outros órgãos e
entidades, bem como perante a sociedade civil.
...
Art. 16-A.

Os servidores designados para as funções de Auditor
Geral do Município, Corregedor Geral do Município e
Ouvidor Geral do Município farão jus a uma
gratificação mensal no valor equivalente a 42,5%
(quarenta e dois e meio por cento) do valor do
Símbolo C-2.

Art. 16-B.

O servidor designado para a função de Supervisor de
Serviços Administrativos, integrante da estrutura da
Corregedoria Geral do Município, fará jus a uma
gratificação mensal no valor equivalente a 27,5%
(vinte e sete e meio por cento) do valor do Símbolo
C-2.

Parágrafo único -

São atribuições da função de Supervisor de
Serviços Administrativos da Corregedoria
Geral do Município:

I - atender ao público pessoalmente ou via telefone e
proceder à orientação do mesmo, sobre andamento
dos protocolos, ouvidorias, processos e sindicâncias;
II - recepcionar servidores e testemunhas participantes
de sindicâncias e processos;
III - atender e prestar informação via telefone da
tramitação dos protocolos e ouvidorias, sendo
resguardado o sigilo das informações;
IV - elaborar ofícios, internos e memorandos da
Corregedoria;
V - auxiliar a Corregedoria nos despachos dos protocolos
da Corregedoria e Ouvidoria;
VI - auxiliar na elaboração da conclusão final das
Ouvidorias após término da investigação preliminar
e análise da Corregedoria;
VII - proceder ao arquivamento e desarquivamento físico
e no Sistema de Protocolos dos processos e
sindicâncias;
VIII - gerir o arquivo da Corregedoria;
IX - executar outras tarefas afins.
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Art. 35.
35 O inciso IV do artigo 4º da Lei Complementar nº 814,
de 18 de dezembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“IV -

Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores.”

Art. 36.
36 Fica criada 1 (uma) função de Chefe da Divisão de
Cadastramento de Atos Oficiais, Símbolo FG-1, no item V - Secretaria
Municipal da Administração do Anexo IV - Funções Gratificadas da
Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada
posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao
Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redação anexa à
presente.
Art. 37.
37 As despesas decorrentes desta Lei Complementar
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 38.
38 Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Marília, 02 de julho de 2018.
DANIEL ALONSO
Prefeito Municipal
RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ
Secretário Municipal da Administração
ALYSSON ALEX SOUZA E SILVA
Procurador Geral do Município
Publicada na Secretaria Municipal da Administração, 02 de julho de
2018.
(Aprovada pela Câmara Municipal em 25.06.18 - Projeto de Lei
Complementar nº 18/18, de autoria do Prefeito Municipal, com
emendas propostas pelo autor)
jcs/tig
(Anexo da Lei Complementar nº 11/91)
ANEXO VII
ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA
...
I - GABINETE DO PREFEITO
DIRETOR DE SERVIÇOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS

Art. 16-C.

Parágrafo único.

As gratificações de que tratam os artigos 16-A e 16-B
desta Lei Complementar serão incorporadas à
remuneração na proporção de 5% (cinco por cento)
dos seus respectivos valores, por ano, ininterrupto
ou não, em que o servidor permanecer designado
para cada função, até o limite máximo de 100% (cem
por cento).
O adicional correspondente à incorporação:
I - não será devido durante o período em que o
servidor estiver desempenhando qualquer
uma das funções previstas nos artigos
anteriores, bem como durante o período em
que estiver desempenhando qualquer outra
função de confiança ou ocupando cargo em
comissão;
II - integrará a remuneração para todos os
efeitos legais, exceto vantagens pessoais.”

I - dirigir e supervisionar os serviços administrativos do
Gabinete do Prefeito;
II - realizar análise dos expedientes submetidos ao Gabinete do
Prefeito;
III - redigir despachos quando necessário;
IV - prestar assessoria na análise e decisão dos processos de
interesse da Administração, despachando diretamente com
o Chefe de Gabinete;
V - emitir pareceres jurídicos em processos e documentos
enviados pelo Gabinete do Prefeito, que devam ser
submetidos ao Chefe de Gabinete;
VI - analisar e propor soluções para assuntos que lhe sejam
cometidos pelo Chefe de Gabinete;
VII - estudar, propor e sugerir alternativas de orientação em
consultas formuladas pelos órgãos vinculados ao Gabinete
do Prefeito;
VIII - coletar dados no âmbito da Administração para responder
aos pedidos de informação formulados por outros órgãos e
entidades;
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IX - prestar informações para subsidiar a defesa da Prefeitura
em juízo, obtendo as informações e demais elementos
necessários perante os órgãos municipais;
X - prestar suporte jurídico às demais áreas vinculadas ao
Gabinete do Prefeito;
XI - executar outras tarefas afins.

IV -

VSUPERVISOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
VI I - organizar e manter atualizadas as pastas de
correspondências expedidas pelo Gabinete;
II - manter atualizado o arquivo dos documentos do Gabinete;
III - receber e encaminhar documentos;
IV - receber e distribuir as correspondências dirigidas à
Prefeitura;
V - elaborar pedidos em geral;
VI - controlar a frequência dos servidores lotados no Gabinete;
VII - elaborar relatórios de prestação de contas de viagens;
VIII - lançar ocorrências relativas à frequência dos servidores
lotados no Gabinete;
IX - protocolar
e
providenciar
o
envio
dos
ofícios/correspondências do Gabinete;
X - elaborar correspondências do Gabinete do Prefeito (Ofícios,
Cartas e Internos);
XI - executar outras tarefas afins.
II – PROCURADORIA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
...
ENCARREGADO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA
I - promover e acompanhar as ações de cobrança relacionadas
a:
a) promover o controle e a cobrança administrativa da
carteira de parcelamentos e, quando necessário,
encaminhá-los para cobrança judicial;
b) utilizando os recursos tecnológicos disponíveis, preparar
e encaminhar relação de devedores para promoção da
cobrança via SMS, e-mails, contatos via telefone, cartas
e notificações.
c) encaminhar Notificações Extrajudiciais relativas aos
processos distribuídos na Vara da Fazenda;
d) enviar relação de devedores ao CEJUSC Marília, a fim
de propiciar acordos judiciais;
e) encaminhar relatório de débitos, inscritos em dívida
ativa, não recebidos dentro do prazo prescricional, para
a tomada de medidas quanto ao ajuizamento;
f) supervisionar e distribuir o serviço de protesto das
Certidões de Dívida;
g) encaminhar os cadastros passíveis de protesto para
aferição cadastral e de liquidez pela Secretaria
Municipal da Fazenda;
h) separar e preparar os lotes de protestos conforme
planejamento da Divisão Fiscal;
i) promover atos relativos à comunicação dos Cartórios de
Protesto quanto à emissão de carta de anuência;
j) manter contato com os Cartórios a fim de dirimir
quaisquer dúvidas em relação ao trabalho;
k) acompanhar a evolução e arrecadação dos débitos
levados a protesto;
II - elaborar internos, memorandos, relatórios e ofícios
necessários para o bom desempenho das atividades acima
relacionadas;
III - quando necessário, promover o atendimento aos
contribuintes devedores, encaminhados pelo Ganha Tempo

VII -

VIII -
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Municipal, para sanar dúvidas relativas à cobrança e
negociação de débitos;
elaborar e encaminhar ao Diretor de Cobrança e
Relacionamento relatório mensal dos trabalhos pertinentes
ao serviço de cobrança e protesto das Certidões de Dívida
Ativa;
treinar e orientar o atendimento de negociação da dívida
ativa, no Ganha Tempo, naquilo que lhe couber;
solicitar relatórios do Chefe da Divisão de Cobrança da
Dívida Ativa no que tange ao serviço de atendimento em
balcão e negociação com devedores;
receber e informar processos administrativos que lhe sejam
afetos, proferindo despachos decisórios, nos de sua
competência e interlocutórios, quando a decisão escape à
sua alçada;
executar outras tarefas afins.
COORDENADOR DE CÁLCULOS
CÁLCULOS JUDICIAIS

I - elaborar os cálculos decorrentes de condenações judiciais
em desfavor do Município de Marília e ações judiciais afetas
à Divisão Judicial, coordenando os serviços de acordo com
as determinações superiores;
II - elaborar os cálculos decorrentes de condenações judiciais
favoráveis ao Município de Marília, solicitados pela
Procuradoria Geral do Município para a devida cobrança
judicial;
III - coordenar a coleta de dados no âmbito da Administração,
elaborando internos, memorandos e despachos, bem como
providenciando o devido andamento dos expedientes
administrativos afetos à elaboração de cálculos judiciais;
IV - responder aos expedientes administrativos afetos à
elaboração de cálculos e atualização de valores, bem como
aos pedidos de informação formulados pelos órgãos da
administração, bem como outros órgãos e entidades;
V - executar outras tarefas afins;
DIRETOR DE PRECATÓRIO
I - atuar diretamente junto à Diretoria de Execução de
Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, praticando todos os atos requisitados bem
como pertinentes ao controle, informações e solicitações
do Município acerca dos precatórios municipais;
II - dirigir os trabalhos e auxiliar na elaboração de Decretos e
Editais inerentes à implantação e funcionamento da
Câmara de Conciliação de Precatórios;
III - elaborar relatórios e demais documentos necessários para
atender diretamente todas as requisições do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo acerca do tema
precatórios;
IV - efetuar o preenchimento anual pelo Sistema Audesp do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com todas as
informações referentes aos precatórios municipais;
V - conferir e elaborar os cálculos referentes aos precatórios
municipais para controle do estoque de precatórios;
VI - elaborar pareceres, informações e manifestações em
protocolos afetos aos precatórios municipais;
VII - auxiliar os demais órgãos e secretarias municipais em
assuntos afetos aos precatórios municipais;
VIII - prestar atendimento ao público sobre assuntos relativos
aos precatórios municipais;
IX - dirigir e orientar os servidores sob sua responsabilidade;
X - executar outras tarefas afins.
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SUPERVISOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIVISÃO
JUDICIAL
I - alimentar o sistema digital de controle de processos
judiciais, realizando cadastramento de novos processos e
andamentos processuais, supervisionando o correto
funcionamento das ferramentas digitais;
II - controlar, arquivar e zelar pela organização dos arquivos
físicos da Divisão Judicial;
III - realizar, diariamente, a impressão e distribuição das
publicações oficiais do Poder Judiciário relativa aos
processos atribuídos à Divisão Judicial;
IV - adotar as providências determinadas pela chefia ou por
Procurador Jurídico nas publicações a que faz referência o
item anterior;
V - supervisionar o serviço de recebimento, distribuição,
tramitação de protocolos administrativos afetos à Divisão
Judicial;
VI - executar outras tarefas afins.

II III -

IV -

V-

III - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
...
ENCARREGADO DE RECRUTAMENTO E DE CONTROLE DE
PESSOAL
III III -

IV -

VVI VII -

VIII IX X-

DIRETOR DE COBRANÇA E RELACIONAMENTO
XI I - coordenar e monitorar as tarefas pertinentes ao serviço de
cobrança dos créditos municipais, inscritos em dívida
ativa, tais como:
a) propor ações para o incremento da arrecadação da
dívida ativa;
b) promover o Retorno à Origem dos parcelamentos
inadimplidos de acordo com o planejamento e
encaminhar o lote para cobrança;
c) coordenar e acompanhar as rotinas de cobrança;
d) elaborar, receber e analisar os relatórios de cobrança,
arrecadação e outros apontamentos e repassar ao
Chefe da Divisão Fiscal;
e) encaminhar, após a cobrança administrativa, os
débitos que serão objeto de cobrança judicial;
f) monitorar a cobrança dos parcelamentos em vigência;
g) receber as certidões de dívida ativa provenientes da
Secretaria Municipal da Fazenda e coordenar sua
cobrança por via administrativa e judicial;

h) coordenar a evolução dos serviços relacionados com a
cobrança administrativa e contenciosa da dívida
ativa;
i) promover o controle da arrecadação das receitas da
dívida ativa;
elaborar internos, memorandos e ofícios necessários para
o bom desempenho das atividades acima relacionadas;
realizar controle do pessoal que lhe é subordinado, de
acordo com a conveniência dos serviços pertinentes à
unidade;
receber e informar processos administrativos que lhe
sejam afetos, proferindo despachos decisórios, nos de sua
competência e interlocutórios, quando a decisão escape à
sua alçada;
executar outras tarefas afins.
...

COORDENADOR DE COBRANÇA CONTENCIOSA DA DÍVIDA ATIVA
I - coordenar o serviço de distribuição dos débitos inscritos
em dívida ativa;
II - coordenar a inserção de informações via sistema,
referentes aos acordos cancelados e agrupamento de
débitos para integrar execuções fiscais;
III - coordenar a recepção de débitos decorrentes de cobrança
e viabilizar seu agrupamento para cobrança contenciosa;
IV - coordenar as atividades voltadas à cobrança contenciosa
da dívida ativa;
V - coordenar o armazenamento de documentos físicos e
digitais relacionados com o recebimento e cobrança
contenciosa da dívida ativa;
VI - coordenar a cobrança judicial com a atualização
cadastral;
VII - elaborar ofícios, internos e memorandos necessários para
o bom desempenho das atividades acima relacionadas;
VIII - coordenar e receber e informar processos administrativos
que lhe sejam afetos, proferindo despachos decisórios, nos
de sua competência e interlocutórios, quando a decisão
escape à sua alçada;
IX - executar outras tarefas afins.
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XII XIII XIV XV -

XVI -

elaborar os editais e acompanhar as demais etapas dos
concursos públicos e processos seletivos;
acompanhar os prazos de validade dos concursos públicos e
dos processos seletivos;
controlar a convocação e realizar a contratação dos
candidatos habilitados nos concursos públicos e processos
seletivos e de cargos de provimento em comissão;
efetuar as designações e controle dos servidores efetivos
comissionados e reservas de cargo pela Lei Complementar
nº 34/92;
controlar a quantidade de cargos e funções;
proceder a lavratura dos atos de pessoal;
cadastrar os dados pessoais dos servidores contratados no
sistema da folha de pagamento e imprimir as fichas de
registro;
expedir atestados de situação funcional;
montar processos de movimento dos concursos públicos e
processos seletivos para o Tribunal de Contas do Estado;
cadastrar os dados pessoais no sistema de controle de
admissão do Tribunal de Contas do Estado;
providenciar os termos de ciência e notificação para o
Tribunal de Contas do Estado;
elaborar o quadro de pessoal para o Tribunal de Contas do
Estado;
elaborar relação com os valores dos vencimentos dos cargos
e empregos públicos;
acompanhar as instruções do Tribunal de Contas do Estado,
relativas à admissão e controle de pessoal;
efetuar os procedimentos necessários à adequação dos
sistemas de informática e demais softwares utilizados no eSocial;
executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE RECRUTAMENTO E DE CONTROLE DE PESSOAL
I - supervisionar a elaboração dos editais e acompanhar as
demais etapas dos concursos públicos e processos
seletivos;
II - acompanhar os prazos de validade dos concursos públicos e
dos processos seletivos;
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III - controlar a convocação e realizar a contratação dos
candidatos habilitados nos concursos públicos e processos
seletivos e de cargos de provimento em comissão;
IV - efetuar as designações e controle dos servidores efetivos
comissionados e reservas de cargo pela Lei Complementar
nº 34/92;
V - controlar da quantidade de cargos e funções;
VI - proceder a lavratura dos atos de pessoal;
VII - cadastrar os dados pessoais dos servidores contratados no
sistema da folha de pagamento e imprimir as fichas de
registro;
VIII - expedir atestados de situação funcional;
IX - montar processos de movimento dos concursos públicos e
processos seletivos para o Tribunal de Contas do Estado;
X - cadastrar dados pessoais no sistema de controle de
admissão do Tribunal de Contas do Estado;
XI - providenciar os termos de ciência e notificação para o
Tribunal de Contas do Estado;
XII - elaborar o quadro de pessoal para o Tribunal de Contas do
Estado;
XIII - elaborar relação com os valores dos vencimentos dos cargos
e empregos públicos;
XIV - acompanhar as instruções do Tribunal de Contas do Estado,
relativas à admissão e controle de pessoal;
XV - efetuar os procedimentos necessários à adequação dos
sistemas de informática e demais softwares utilizados no
e-Social;
XVI - analisar, controlar e acompanhar os procedimentos
necessários para publicação do acúmulo legal de cargos
públicos;
XVII - executar outras tarefas afins.
ENCARREGADO DE MONITORAMENTO
MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO DO CADASTRO FUNCIONAL
I - efetuar o controle dos registros de dados no banco de
horas;
II - acompanhar o funcionamento do sistema de informática e
demais softwares utilizados na Coordenadoria Geral de
Recursos Humanos e adequações necessárias;
III - atualizar as informações e serviços disponibilizados pela
Coordenadoria Geral de Recursos Humanos no Portal do
Servidor, orientando os usuários quanto à utilização;
IV - liberar e alterar acesso aos servidores usuário do Portal do
Servidor,
orientando
quanto
às
informações
disponibilizadas no sistema;
V - efetuar as adequações necessárias aos procedimentos de
acesso ao Portal do Servidor;
VI - controlar os períodos aquisitivos de férias dos servidores;
VII - acompanhar todos os procedimentos de lançamento e
cálculo de férias;
VIII - acompanhar o serviço de tramitação de protocolos na
Coordenadoria Geral de Recursos Humanos;
IX - efetuar os procedimentos necessários de atualização
cadastral;
X - elaborar relatórios e despachos diversos;
XI - efetuar os procedimentos necessários à adequação dos
sistemas de informática e demais softwares utilizados no
e-Social;
XII - executar outras tarefas afins.
SUPERVISOR DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE LANÇAMENTOS DA
FOLHA DE PAGAMENTO
I - cadastrar no sistema de folha de pagamento os contratos
dos servidores admitidos;
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II - incluir e alterar no sistema da folha de pagamento a
movimentação de contrato e ficha financeira dos
servidores;
III - conferir horas extras e noturnas das diversas Secretarias e
despachar os referidos protocolos;
IV - conferir as pensões lançadas na folha mensal dos
servidores municipais;
V - acompanhar o Diário Oficial do Município de Marília,
reportando à chefia as alterações pertinentes à folha de
pagamento;
VI - elaborar os cálculos de férias e encaminhar ao setor
competente para as demais providências;
VII - auxiliar nas atribuições da Coordenadoria Geral da Folha
de Pagamento;
VIII - prestar atendimento ao público;
IX - executar outras tarefas afins.
SUPERVISOR DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL
I - controlar a entrada e saída, arquivamento e
desarquivamento de processos da Prefeitura;
II - manter o arquivo, supervisionando a guarda dos
processos, papéis e documentos que lhes forem
encaminhados pelos órgãos municipais;
III - enviar processos arquivados quando requisitados por
outras unidades;
IV - encaminhar ao setor competente os documentos para
digitalização, se necessário, registrar em ata os casos de
documentos que sejam expurgados;
V - prestar informações aos órgãos da Prefeitura e ao público,
sobre processos e demais documentos arquivados ou
encaminhar para o setor competente para fornecimento
do solicitado;
VI - organizar e manter atualizado o sistema de índice que
permita a pronta consulta a quaisquer processos ou
documentos arquivados;
VII - receber e tramitar processos aos órgãos da Prefeitura;
VIII - conferir e manter atualizado o recebimento de remessas
de processos enviados aos órgãos da Prefeitura;
IX - analisar e deliberar sobre assuntos relacionados aos
servidores da unidade;
X - expedir certidões requeridas dentro da legalidade e prazos,
referentes a processos ou documentos arquivados, exceto
sobre assuntos específicos de outras Secretarias;
XI - proceder a buscas de protocolos quando regularmente
requeridas;
XII - encaminhar
documentos
para
autenticação,
reconhecimento de firmas e cópias;
XIII - estabelecer a articulação com os órgãos integrantes do
Sistema Municipal de Arquivos e com unidades afins;
XIV - elaborar princípios, diretrizes, normas e métodos sobre
organização e funcionamento das atividades de arquivo;
XV - prestar orientação técnica aos órgãos integrantes do
Sistema;
XVI - propor a política municipal de acesso e gestão de
documentos públicos;
XVII - autorizar a eliminação de documentos públicos
municipais, em acordo com parecer da Comissão de
Avaliação de Documentos de Arquivo (CADA);
XVIII - aprovar e rever as propostas de Planos de Classificação e
Tabelas de Temporalidade de Documentos dos órgãos da
administração municipal;
XIX - opinar sobre os programas de informatização, a produção
eletrônica de documentos e a instalação de redes de
informação;
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XX - organizar exposições e eventos destinados a estreitar o
vínculo da instituição com a comunidade;
XXI - desenvolver programas de incentivo à pesquisa e de
divulgação do patrimônio documental do Município, em
parceria com as Universidades e instituições congêneres;
XXII - executar outras tarefas afins.
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I - coordenar os serviços de limpeza de vias, praças e outros
logradouros públicos, chefiando os Garis que atuam na
varrição;
II - ...
III - ...
IV - ...
CHEFE DA DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE

SUPERVISOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE
INFORMÁTICA
I - supervisionar junto à Diretoria de Informática todos os
trabalhos realizados nas rotinas administrativas da unidade,
subordinado ao Diretor;
II - receber processos, memorandos e solicitações de serviços;
III - realizar digitação e rotinas de processamento de dados,
quando necessário;
IV - receber e despachar documentação relativa à área de
informática;
V - proceder em conjunto com a Coordenadoria da Tesouraria,
recebimentos de arrecadações diárias de estabelecimentos
bancários e convênios;
VI - zelar pelo bom funcionamento dos serviços da unidade;
VII - atuar em conjunto com instituições financeiras, visando
prover melhor controle das arrecadações;
VIII - executar outras tarefas afins.
COORDENADOR DE SERVIÇOS GRÁFICOS
I - coordenar e supervisionar os serviços da gráfica;
II - primar pela qualidade técnica dos serviços, com
ensinamento e orientação aos servidores;
III - solucionar os problemas dos serviços da Coordenadoria no
que se refere a pessoal e equipamentos;
IV - requisitar, receber, conferir, armazenar e controlar todos
os materiais de papelaria e outros para consumo;
V - coordenar a modernização da gráfica e do conjunto de
copiadoras xerográficas da Administração Municipal;
VI - receber e encaminhar papéis;
VII - confeccionar impressos em geral, exclusivamente aos
órgãos e unidades da Administração Municipal;
VIII - reproduzir, supervisionar e controlar as cópias
xerográficas, impressos off-set e congêneres;
IX - conservar e manter em perfeito funcionamento as
máquinas e equipamentos;
X - executar outras tarefas afins.
CHEFE DA DIVISÃO DE CADASTRAMENTO DE ATOS OFICIAIS
I- executar a digitalização dos atos oficiais compreendidos
pelas leis, decretos, portarias e instruções normativas;
II- cadastrar os atos oficiais em sistema de documentação
online, disponibilizando-os para pesquisa interna e externa;
III- realizar a atualização da legislação consolidada do
Município a ser disponibilizada no Portal da Prefeitura;
IV- prestar atendimento ao público sobre assuntos relativos aos
atos oficiais;
V- executar outras tarefas afins.
...
V - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINTE E DE LIMPEZA
PÚBLICA
...
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA

I - fiscalizar áreas públicas que estejam sofrendo ações que
causem danos ou contaminações ao meio ambiente, como
descartes de resíduos sólidos, ou supressões arbóreas sem
autorização do engenheiro agrônomo da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Pública,
informando os fatos ao setor competente através de
relatórios;
II - realizar levantamento e cadastramento de nascentes em
áreas urbanas, com relatórios sobre as condições de
preservação, informando ao setor de engenharia florestal
quando encontradas divergências com a legislação
ambiental vigente;
III - realizar levantamento e cadastramento de APP’s (Áreas de
Preservação Permanente), com relatórios sobre as condições
de preservação, informando ao setor de engenharia florestal
quando encontradas divergências com a legislação
ambiental vigente;
IV - realizar levantamento e cadastramento de áreas públicas
que necessitem de arborização, informando ao setor de
engenharia florestal sobre a necessidade de projetos que
contemplem a urbanização dessas áreas;
V - fiscalizar a extração e movimentação de terra em áreas
públicas, sem as devidas autorizações expedidas pela
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza
Pública;
VI - buscar e/ou propor parcerias público-privadas que
promovam ações ambientais, como hortas comunitárias,
reciclagem de resíduos sólidos, logística reversa e demais
atividades que abordem a preservação do meio ambiente;
VII - participar das reuniões do Conselho Municipal do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CADES,
fornecendo as informações que forem solicitadas;
VIII - apoiar a realização de estudos ao planejamento,
programação, execução e avaliação das atividades de
Secretaria;
IX - apoiar a realização de eventos municipais e regionais
relativos ao meio ambiente;
X - apoiar a coordenação da destinação dos resíduos sólidos
urbanos, visando a mitigação dos impactos ambientais e a
busca de soluções definitivas ambientalmente adequadas;
XI - realizar plantões em dias e horários especiais, quando
solicitado pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente e de
Limpeza Pública, de acordo com a necessidade;
XII - colaborar com o desenvolvimento do Programa Município
Verde Azul;
XIII - expedir certidões, quando solicitadas, referentes aos
trabalhos realizados;
XIV - executar outras tarefas afins.
SUPERVISOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
I - dar assistência ao Secretário com relação a documentos
para assinar e encaminhar, bem como organizar a agenda
diária do mesmo;
II - redigir e colaborar na redação, preparação e formalização
dos despachos, internos e outros documentos;
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III - receber, analisar e encaminhar aos setores competentes os
documentos/protocolos do expediente da Secretaria;
IV - assessorar, sempre que necessário, as equipes de trabalho
da Secretaria na elaboração de documentos e análise dos
mesmos;
V - analisar documentos de solicitações de leis, decretos e
alterações na legislação municipal referentes à Secretaria;
VI - realizar e acompanhar pedidos de materiais solicitados, bem
como controlar vencimento das atas de registro de preços
para providenciar abertura de processo licitatório;
VII - desenvolver trabalhos administrativos de caráter geral,
incluindo a manutenção da Secretaria, bem como toda
documentação dos servidores;
VIII - conferir o ponto dos servidores, bem como fazer os
lançamentos de seus afastamentos;
IX - supervisionar os serviços relativos ao patrimônio da
Secretaria;
X - comunicar ao Secretário qualquer ocorrência que possa
interferir no andamento dos trabalhos da Secretaria e
demais unidades;
XI - executar outras tarefas afins.
ENCARREGADO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO
I - operar os serviços de coleta de lixo domiciliar das vias
públicas, orientando a equipe, fiscalizando os serviços a fim
de atender à população;
II - proceder a coleta de lixo domiciliar, obedecidas as normas
de higiene e saúde expedidas pelas autoridades
competentes;
III - fazer cumprir os itinerários dos veículos coletores;
IV - controlar a turma de coletores e executores da coleta;
V - fiscalizar a manutenção e controle do equipamento e
material utilizados;
VI - fazer cumprir a escala de desinfecção dos veículos coletores
compactadores de lixo;
VII - observar as normas de segurança do trabalho, fiscalizando a
utilização de EPIs;
VIII - fiscalizar se os veículos coletores compactadores de lixo
estão de acordo com as normas de segurança de trânsito;
IX - executar outras tarefas afins.
ENCARREGADO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE ATENDIMENTO
AO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E
DE LIMPEZA PÚBLICA
I-

II III -

IV -

chefiar a execução dos serviços de limpeza interna e
externa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de
Limpeza Pública;
chefiar os serviços da lavanderia da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente e de Limpeza Pública;
organizar e acompanhar os serviços de atendimento ao
público da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de
Limpeza Pública;
executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DE LIMPEZA PÚBLICA
I - alimentar o sistema de controle de frequência, oferecendo
todas as informações pertinentes da Secretaria, para
fechamento de ponto/frequência, férias, horas extras, horas
em haver, faltas abonadas, faltas (justificadas e não
justificadas), saídas médicas, saídas particulares e outras
informações;
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II - organizar e orientar o Secretário e chefias nas escalas de
férias e faltas abonadas dos servidores;
III - manter atualizada toda a documentação relacionada à área
de recursos humanos da Secretaria;
IV - encaminhar ao órgão jurídico competente as solicitações de
pareceres sobre a correta aplicação de leis, decretos e
portarias que tenham relação à área de recursos humanos
da Secretaria;
V - comunicar transferências de locais de trabalho de servidores;
VI - solicitar laudos de insalubridade e de periculosidade;
VII - executar outras tarefas afins.
CHEFE DA DIVISÃO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS
I - planejar a execução de recolhimento de entulhos em vias e
áreas públicas com máquinas;
II - distribuir tarefas de recolhimento de entulhos aos servidores
da unidade;
III - observar normas de segurança do trabalho;
IV - controlar escalas de trabalho dos servidores;
V - executar outras tarefas afins.
CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
E DE LIMPEZA PÚBLICA
I - fiscalizar os serviços relacionados aos convênios firmados
pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza
Publica, visando à higiene pública e ao bem-estar público
em todos os seus aspectos;
II - planejar, executar e fiscalizar os serviços, conforme o Código
de Posturas do Município;
III - comunicar ocorrências diversas verificadas no Município,
solicitando, quando não for de responsabilidade da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza
Pública, o apoio do órgão/setor responsável para sanar o
problema;
IV - orientar e esclarecer a população no que diz respeito às
posturas municipais, sempre que necessário e também
quando solicitado;
V - comunicar e relatar quaisquer ocorrências ao Secretário
Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Pública;
VI - executar outras tarefas afins.
...
VII - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
...
ENCARREGADO
ENCARREGADO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA
I - executar serviços de manutenção de equipamentos elétricos
em geral;
II - executar e montar as redes de energia elétrica e telefonia de
interesse da Administração Municipal;
III - executar e montar todas as instalações e iluminações
especiais para fins de decoração do Município;
IV - proceder à manutenção das luminárias nas praças e jardins,
quando não forem da alçada de concessionária;
V - executar a instalação elétrica e de telefonia nos próprios
municipais e revisar periodicamente, fazendo os reparos
necessários;
VI - executar outras tarefas afins.
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CHEFE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS
MUNICIPAIS
I - executar serviços de manutenção elétrica dos próprios
públicos municipais;
II - executar a manutenção e guarda de ferramentas e
equipamentos de seu uso;
III - executar o controle e guarda de materiais elétricos
necessários para execução de suas atividades;
IV - preparar relação de materiais elétricos para manutenção de
instalação elétrica dos próprios municipais;
V - executar serviços de instalação elétrica, telefônica e outras;
VI - executar outras tarefas afins.
VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
...
CHEFE DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS - ENTIDADES
I - orientar as entidades assistenciais sobre dúvidas na
documentação, aplicação dos recursos recebidos,
prestação de contas e lançamentos na plataforma
eletrônica;
II - acompanhar as entidades assistenciais para abertura de
novas propostas e finalização das propostas na plataforma
eletrônica;
III - analisar e conferir as despesas pagas e os lançamentos na
plataforma eletrônica;
IV - receber e conferir as prestações de contas mensal e anual
das entidades referentes aos recursos federal, estadual e
municipal;
V - providenciar o parecer conclusivo das prestações de
contas e o termo de ciência das entidades;
VI - providenciar o arquivo de toda documentação
apresentada pelas entidades, para apreciação do Tribunal
de Contas do Estado e demais órgãos de fiscalização;
VII - executar outras tarefas afins.
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V - realizar análise nos protocolos enviados à Diretoria de
Suprimentos;
VI - executar outras tarefas afins.
CHEFE DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO
I - proceder à instauração dos processos licitatórios;
II - publicar os extratos de Editais de Licitações;
III - receber os envelopes das empresas licitantes,
protocolizando-os;
IV - organizar a sessão de abertura dos envelopes, auxiliando a
Comissão Permanente de Licitação;
V - lavrar ata das sessões de abertura dos envelopes;
VI - manter arquivo dos processos de licitação;
VII - orientar as Unidades Administrativas sobre os
procedimentos licitatórios;
VIII - executar outras tarefas afins.
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS
I - proceder à aquisição de materiais e serviços devidamente
autorizados, com base no artigo 24, incisos I e II, da Lei
federal n° 8666/93;
II - manter contato com fornecedores;
III - efetuar cotação prévia dos materiais e serviços a serem
adquiridos, desde que já não tenham sido realizados pela
unidade requisitante;
IV - proceder, criteriosamente, a todas as compras e
contratações consideradas de pronto atendimento, para os
quais deverão ser pesquisados preços e condições em, pelo
menos, três fornecedores do ramo; cada pesquisa deverá
ser feita diretamente ao fornecedor, pelo responsável da
compra, devendo todos os dados ser anotados em todos os
seus pormenores na requisição (preços, condições de
pagamento, prazo de entrega, nome do informante, data,
validade da proposta e outros);
V - executar outras tarefas afins.
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

CHEFE DA DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
I - elaborar prestações de contas dos recursos Estadual e
Federal, mensal e anual;
II - orientar as diversas Secretarias Municipais quando da
necessidade de emissão de diárias, adiantamentos de
despesas para viagem e pequenas despesas;
III - conferir as prestações de contas de diárias e despesas e
adiantamentos para pequenas despesas;
IV - comunicar ao coordenador do setor toda e qualquer
intercorrência encontrada na elaboração e na conferência
das prestações de contas;
V - conferir listagem de adiantamentos de valores pendentes de
prestação de contas;
VI - executar outras tarefas.
SUPERVISOR DE SUPRIMENTOS
SUPRIMENTOS
I - gerenciar a equipe de Pregoeiros municipais nos processos
de Pregão;
II - unificar atuações;
III - gerenciar os sites eletrônicos de compra em uso pela
municipalidade;
IV - prestar atendimento às Secretarias Municipais e
fornecedores interessados sobre os procedimentos
licitatórios;

I - controlar os processos licitatórios nas modalidades
Concorrência Pública, Tomada de Preços e Convite;
II - elaborar, juntamente com a Comissão Permanente de
Licitação, o instrumento convocatório de licitação (edital),
através das modalidades pertinentes (Convite, Tomada de
Preços e/ou Concorrência Pública);
III - dar publicidade ao edital, na forma do artigo 21 da Lei
federal n° 8666/93;
IV - entregar cópia de edital aos interessados na licitação e
esclarecer todas as dúvidas sobre o mesmo;
V - receber e protocolar as propostas contendo as
documentações de habilitação e as propostas comerciais;
VI - auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na abertura
das propostas com a documentação de habilitação e
elaborar, juntamente com a Comissão, as atas das
reuniões;
VII - realizar a divulgação, na forma do artigo 21 da lei federal
n° 8666/93, do resultado do julgamento da habilitação e/ou
a inabilitação dos concorrentes participantes da licitação,
feitas através da Comissão Permanente de Licitação;
VIII - receber e protocolar os recursos e manifestações
eventualmente apresentados pelos licitantes, referentes
aos julgamentos;
IX - divulgar a abertura das propostas comerciais, após os
trâmites, na forma do artigo 21 da Lei federal n° 8666/93;
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X - auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na abertura
das propostas comerciais e elaborar, juntamente com a
Comissão, a ata da reunião;
XI - após os trâmites dos julgamentos das propostas
comerciais, divulgar o resultado do certame, na forma do
artigo 21, da lei federal n° 8666/93, da adjudicação e
homologação;
XII - executar outras tarefas afins.

III -

IV -

VCHEFE DA DIVISÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES
VI I - providenciar, anualmente, publicação de chamamento a
quem possa interessar para cadastramento junto à
Prefeitura Municipal de Marília;
II - receber a documentação das empresas interessadas no
cadastro;
III - conferir a documentação recebida e emitir protocolo de
entrega;
IV - encaminhar a documentação à Comissão de Cadastro de
Fornecedores;
V - emitir o CRC - Certificado de Registro Cadastral com
validade de 01 (um) ano;
VI - efetuar a entrega do CRC - Certificado de Registro
Cadastral à empresa, remetendo via correio quando
necessário;
VII - controlar o arquivo com a documentação das empresas;
VIII - destruir documentos vencidos por intermédio de máquina
apropriada;
IX - executar outras tarefas afins.

VII -

VIII -

IX XXI -

XII -

CHEFE DO SERVIÇO DE REGISTRO DE PREÇOS
I - elaborar as Atas de Registro de Preços;
II - proceder ao envio aos fornecedores das Atas de Registro de
Preços para a devida assinatura;
III - gerenciar todas as Atas de Registro de Preços;
IV - verificar vencimento das Atas para comunicação às
Secretarias Municipais interessadas;
V - controlar as compras efetuadas através de Registro de
Preços;
VI - elaborar extrato de publicação das Atas de acordo com a
legislação;
VII - executar outras tarefas afins.

XIII XIV -

XV -

XVI CHEFE DO SERVIÇO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
I - averiguar o correto preenchimento das requisições de
compras feitas pelas Unidades Administrativas;
II - executar pesquisas de mercado para orçamento prévio;
III - elaborar quadro comparativo de preços;
IV - executar outras tarefas afins.
IX - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
...
CHEFE DA FARMÁCIA MUNICIPAL ZONA NORTE
I - supervisionar a unidade de sua responsabilidade;
II - colaborar para a implementação de Política de
Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos na
Secretaria Municipal da Saúde (planejamento do quadro de
pessoal, instrumentos de avaliação de serviços e pessoal,
processo
de
integração
de
novos
servidores,
remanejamentos e transferências de local de trabalho,
Educação Permanente, etc.), necessários à busca da

XVII XVIII -
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eficiência, eficácia e efetividade das ações e serviços
prestados;
garantir a participação dos profissionais sob sua
responsabilidade no programa em Educação Permanente
em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde;
responsabilizar-se pelo encaminhamento, à Divisão
Administrativa da Secretaria Municipal da Saúde, dos
registros de frequência dos servidores da unidade;
elaborar escalas de serviço e férias dos servidores sob sua
responsabilidade;
cooperar com instituições educacionais que procurem os
serviços de saúde municipais como campo de estágio, de
acordo com a legislação vigente;
participar de reuniões periódicas junto à Secretaria
Municipal da Saúde para atualização de informações e
discussões de problemas;
consolidar, priorizar e informar as necessidades de
manutenção,
adequações
prediais,
instalações
e
equipamentos dos serviços ligados à Farmácia;
colaborar com a estratégia estabelecida pela Secretaria
Municipal da Saúde para comunicação social;
efetuar a gestão contábil e controle de estoque de
medicamentos;
participar de congressos, cursos e palestras para obter
maiores
conhecimentos
técnico-científicos
e,
consequentemente, atualização e aperfeiçoamento dos
serviços prestados;
participar e colaborar, sempre que necessário, das
instâncias de Controle Social do Sistema Único de Saúde,
tais como:
a) Conferências de Saúde desenvolvidas pela Secretaria
Municipal da Saúde, e quando solicitado, de
Conferências em outras instâncias de governo;
b) Conselhos de Saúde Municipal, Regional e Local;
c) outras;
zelar pelo patrimônio público imobilizado, existente nas
dependências da Farmácia;
responsabilizar-se pela guarda e conservação de manuais
de equipamentos patrimoniados com carga às
dependências da unidade;
realizar reuniões periódicas com os servidores sob sua
responsabilidade para traçar estratégias de trabalho, assim
como abordar temas ligados à legislação municipal;
efetuar as avaliações funcionais dos servidores sob sua
responsabilidade, quando solicitado pela Secretaria
Municipal da Administração;
cumprir e fazer cumprir ordens de serviço e normativas da
Secretaria Municipal da Saúde;
executar outras tarefas afins.
CHEFE DA FARMÁCIA MUNICIPAL ZONA SUL

I - supervisionar a unidade de sua responsabilidade;
II - colaborar para a implementação de Política de
Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos na
Secretaria Municipal da Saúde (planejamento do quadro de
pessoal, instrumentos de avaliação de serviços e pessoal,
processo
de
integração
de
novos
servidores,
remanejamentos e transferências de local de trabalho,
Educação Permanente, etc.), necessários à busca da
eficiência, eficácia e efetividade das ações e serviços
prestados;
III - garantir a participação dos profissionais sob sua
responsabilidade no programa em Educação Permanente
em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde;
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IV - responsabilizar-se pelo encaminhamento, à Divisão
Administrativa da Secretaria Municipal da Saúde, dos
registros de frequência dos servidores da unidade;
V - elaborar escalas de serviço e férias dos servidores sob sua
responsabilidade;
VI - cooperar com instituições educacionais que procurem os
serviços de saúde municipais como campo de estágio, de
acordo com a legislação vigente;
VII - participar de reuniões periódicas junto à Secretaria
Municipal da Saúde para atualização de informações e
discussões de problemas;
VIII - consolidar, priorizar e informar as necessidades de
manutenção,
adequações
prediais,
instalações
e
equipamentos dos serviços ligados à Farmácia;
IX - colaborar com a estratégia estabelecida pela Secretaria
Municipal da Saúde para comunicação social;
X - efetuar a gestão contábil e controle de estoque de
medicamentos;
XI - participar de congressos, cursos e palestras para obter
maiores
conhecimentos
técnico-científicos
e,
consequentemente, atualização e aperfeiçoamento dos
serviços prestados;
XII - participar e colaborar, sempre que necessário, das
instâncias de Controle Social do Sistema Único de Saúde,
tais como:
a) Conferências de Saúde desenvolvidas pela Secretaria
Municipal da Saúde, e quando solicitado, de
Conferências em outras instâncias de governo;
b) Conselhos de Saúde Municipal, Regional e Local;
c) outras;
XIII - zelar pelo patrimônio público imobilizado, existente nas
dependências da Farmácia;
XIV - responsabilizar-se pela guarda e conservação de manuais
de equipamentos patrimoniados com carga às
dependências da unidade;
XV - realizar reuniões periódicas com os servidores sob sua
responsabilidade para traçar estratégias de trabalho, assim
como abordar temas ligados à legislação municipal;
XVI - efetuar as avaliações funcionais dos servidores sob sua
responsabilidade, quando solicitado pela Secretaria
Municipal da Administração;
XVII - cumprir e fazer cumprir ordens de serviço e normativas da
Secretaria Municipal da Saúde;
XVIII - executar outras tarefas afins.
CHEFE DA FARMÁCIA MUNICIPAL CENTRAL
I - supervisionar a unidade de sua responsabilidade;
II - colaborar para a implementação de Política de
Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos na
Secretaria Municipal da Saúde (planejamento do quadro de
pessoal, instrumentos de avaliação de serviços e pessoal,
processo
de
integração
de
novos
servidores,
remanejamentos e transferências de local de trabalho,
Educação Permanente, etc.), necessários à busca da
eficiência, eficácia e efetividade das ações e serviços
prestados;
III - garantir a participação dos profissionais sob sua
responsabilidade no programa em Educação Permanente
em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde;
IV - responsabilizar-se pelo encaminhamento, à Divisão
Administrativa da Secretaria Municipal da Saúde, dos
registros de frequência dos servidores da unidade;
V - elaborar escalas de serviço e férias dos servidores sob sua
responsabilidade;

Página: 14

VI - cooperar com instituições educacionais que procurem os
serviços de saúde municipais como campo de estágio, de
acordo com a legislação vigente;
VII - participar de reuniões periódicas junto à Secretaria
Municipal da Saúde para atualização de informações e
discussões de problemas;
VIII - consolidar, priorizar e informar as necessidades de
manutenção,
adequações
prediais,
instalações
e
equipamentos dos serviços ligados à Farmácia;
IX - colaborar com a estratégia estabelecida pela Secretaria
Municipal da Saúde para comunicação social;
X - efetuar a gestão contábil e controle de estoque de
medicamentos;
XI - participar de congressos, cursos e palestras para obter
maiores
conhecimentos
técnico-científicos
e,
consequentemente, atualização e aperfeiçoamento dos
serviços prestados;
XII - participar e colaborar, sempre que necessário, das
instâncias de Controle Social do Sistema Único de Saúde,
tais como:
a) Conferências de Saúde desenvolvidas pela Secretaria
Municipal da Saúde, e quando solicitado, de
Conferências em outras instâncias de governo;
b) Conselhos de Saúde Municipal, Regional e Local;
c) outras;
XIII - zelar pelo patrimônio público imobilizado, existente nas
dependências da Farmácia;
XIV - responsabilizar-se pela guarda e conservação de manuais
de equipamentos patrimoniados com carga às
dependências da unidade;
XV - realizar reuniões periódicas com os servidores sob sua
responsabilidade para traçar estratégias de trabalho, assim
como abordar temas ligados à legislação municipal;
XVI - efetuar as avaliações funcionais dos servidores sob sua
responsabilidade, quando solicitado pela Secretaria
Municipal da Administração;
XVII - cumprir e fazer cumprir ordens de serviço e normativas da
Secretaria Municipal da Saúde;
XVIII - executar outras tarefas afins.
COORDENADOR DO SETOR DE FATURAMENTO
I-

II -

III IV V-

VI -

VII VIII -

IX -

conferir e acompanhar as internações e procedimentos
ambulatoriais das instituições contratadas, assim como a
digitação e envio das mesmas;
receber, processar, verificar e validar toda a produção
ambulatorial e de internação SUS dos prestadores
conveniados;
realizar ajustes necessários em todo o faturamento
apresentado;
processar as glosas necessárias tanto no faturamento
hospitalar como no ambulatorial;
produzir relatórios da produção ambulatorial e de
internação realizadas pelos prestadores para a realização
do pagamento dos mesmos;
gerar relatórios da produção ambulatorial e hospitalar
para as mais diversas áreas da própria secretaria da saúde
e outros interessados;
acompanhar mensalmente todas as versões e atualizações
que hajam dos sistemas de faturamento SUS;
gerar, digitar, processar e manter mensalmente
atualizado o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de
Saúde (CNES) do município;
enviar, mensalmente, para o Ministério da Saúde, toda a
produção ambulatorial e de internação SUS dos
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prestadores do município, assim como as atualizações do
CNES pertinentes;
elaborar e enviar, mensalmente, relatórios da produção
hospitalar para a Secretaria de Estado da Saúde;
receber, processar e enviar ao DATASUS toda a produção
SUS realizada pelos hospitais que estão sob a gestão
municipal;
participar da elaboração e acompanhamento de
convênios com o Município no âmbito da saúde;
executar outras tarefas afins.

XXI - responsabilizar-se pela guarda e conservação de manuais
de equipamentos patrimoniados com carga às
dependências da Divisão de Subfrota;
XXII - controlar a utilização dos veículos da frota, visando o
transporte adequado dos usuários;
XXIII - manter o controle sobre a documentação dos veículos;
XXIV - acompanhar e fiscalizar todo procedimento de
recuperação dos veículos da frota municipal, juntamente
com o Supervisor do Núcleo de Manutenção da Subfrota;
XXV - executar outras tarefas afins.
...

SUPERVISOR DA SUBFROTA DA SAÚDE
I - supervisionar a Divisão sob sua responsabilidade;
II - coordenar o transporte externo dos servidores da
Secretaria Municipal da Saúde;
III - elaborar a programação de atividades para os motoristas
da Secretaria Municipal da Saúde distribuindo tarefas,
programação de faltas abonadas e escala de férias;
IV - coordenar o transporte de pacientes para tratamento fora
do domicílio, em parceria com o Serviço Social e Divisão
de Avaliação, Controle e Auditoria;
V - coordenar o transporte de equipamentos e materiais
quando necessário;
VI - supervisionar as tarefas de manutenção preventiva e
corretiva dos veículos, mantendo-os em bom estado de
conservação;
VII - acompanhar e controlar o consumo de combustíveis e
materiais utilizados nas viaturas;
VIII - solicitar material de consumo ao Subalmoxarifado;
IX - orientar a confecção de mapas de controle de custo do
transporte;
X - realizar a prestação de contas de despesas de viagens com
motoristas e viaturas;
XI - realizar as avaliações funcionais dos servidores sob sua
responsabilidade, quando solicitado pela Secretaria
Municipal da Administração;
XII - buscar soluções alternativas para os problemas
encontrados na Divisão de Subfrota;
XIII - consolidar, priorizar e informar as necessidades de
manutenção, adequações prediais, instalações e
equipamentos dos serviços ligados à Divisão de Subfrota;
XIV - responsabilizar-se pelo encaminhamento, à Divisão
Administrativa da Secretaria Municipal da Saúde, dos
registros de frequência dos servidores da Divisão de
Subfrota;
XV - responder juntamente com a Coordenação todas as
solicitações e documentos encaminhados à Divisão, sob
sua responsabilidade, observando os prazos estipulados;
XVI - colaborar e promover inter-relacionamento da Divisão de
Subfrota com as Coordenadorias, demais Divisões e
Unidades de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, nos
trabalhos e eventos que forem desenvolvidos;
XVII - participar e colaborar, sempre que necessário, das
Instâncias de Controle Social do Sistema Único de Saúde;
XVIII - zelar pelo patrimônio público imobilizado, existente nas
dependências da Divisão de Subfrota;
XIX - manter, orientado pela Divisão Administrativa da
Secretaria Municipal da Saúde, o controle necessário
sobre os bens patrimoniais com carga às dependências da
Divisão de Subfrota;
XX - promover a baixa patrimonial de bens inservíveis, em
conjunto com o Serviço de Patrimônio da Prefeitura
Municipal de Marília;
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XII - SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPAL DA CULTURA
SUPERVISOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
I - assessorar a Secretário Municipal da Cultura quanto à
elaboração e tramitação de expedientes;
II - atender os profissionais da cultura e agendar
atendimentos necessários pelo Secretário Municipal da
Cultura e equipe gestora;
III - organizar e encaminhar os documentos protocolados, em
nível de instituição, e encaminhá-los aos devidos setores;
IV - trabalhar em sintonia com todos os setores, solicitando
documentos para a agilização de expedientes;
V - elaborar levantamentos dos dados necessários às ações
implementadas pela Secretaria Municipal da Cultura;
VI - elaborar a escala de servidores para a realização de
trabalho em horário fora do expediente normal;
VII - acompanhar o trâmite de expedientes visando os
esclarecimentos devidos aos interessados;
VIII - executar outras tarefas afins.
SUPERVISOR DE SERVIÇOS DO CENTRO CULTURAL E DE LAZER
III III -

IV -

V-

VI VII VIII -

administrar o prédio e os servidores, organizando
atribuições de serviços de acordo com as necessidades;
organizar e fazer cumprir o agendamento do Centro
Cultural e de Lazer;
promover a Cultura através de todas as linguagens
artísticas, como música, canto, teatro, dança, artes
plásticas, artesanatos etc.;
promover o surgimento de novos talentos através de
promoções de oficinas:
a) de música: instrumentais;
b) de canto: cantores infanto-juvenis e adultos;
c) de teatro: revelar talentos para o teatro amador;
d) de dança: abranger as camadas mais carentes da
comunidade;
e) de artes plásticas e artesanais: abranger as camadas
mais carentes da sociedade;
f) literárias: incentivar a produção literária local.
tomar o Centro Cultural e de Lazer "Ezequiel Bambini" um
grande centro irradiador da produção cultural,
promovendo e incentivando as artes dentro da
comunidade mariliense;
estimular a realização de feiras e exposições nos
segmentos agricultura, artesanatos artes plásticas e afins;
elaborar escala de horário de pessoal necessário à
realização de eventos;
executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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I - preparar os ofícios, internos e outros documentos
pertinentes à Biblioteca, de acordo com a determinação
da respectiva chefia;
II - assessorar diretamente a chefia da Biblioteca Pública;
III - zelar pelo arquivo administrativo, na sua organização e
recuperação, quando necessário;
IV - realizar a guarda e conservação de livros, gravuras,
folheteria e quaisquer outras publicações de interesse
geral;
V - organizar as estatísticas geradas pelo sistema da
Biblioteca;
VI - providenciar e acompanhar todos os pedidos e assinaturas
dos periódicos feitos pela chefia da Biblioteca Pública;
VII - controlar os números de patrimônio da Biblioteca, fazendo
conferências;
VIII - elaborar a escala de servidores para a realização de
trabalho em horário fora do expediente normal;
IX - controlar a frequência dos servidores e encaminhar à
Coordenadoria Geral de Recursos Humanos;
X - executar outras tarefas afins.
XIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO
...
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO
I - prestar assessoria em todos os assuntos de competência
do Secretário Municipal de Planejamento Econômico, em
especial:
a) ao expediente do Gabinete e aos assuntos a serem
decididos ou despachados pelo Secretário;
b) à organização dos serviços da Secretaria;
c) ao controle do cumprimento das obrigações
periódicas;
II - coordenar as propostas parciais dos órgãos e unidades
para elaboração das Peças de Planejamento;
III - promover as solicitações para abertura de créditos
adicionais sempre que necessário, indicando os
respectivos recursos a serem utilizados;
IV - acompanhar, diariamente, a execução orçamentária com
vistas à evolução da despesa sugerindo providências,
quando necessário;
V - avaliar os pedidos de empenhos decorrentes de recursos
vinculados;
VI - coordenar o cumprimento dos prazos para envio de
documentos ao Tribunal de Contas do Estado;
VII - avaliar em conjunto com o Secretário Municipal de
Planejamento Econômico os pedidos de empenho de
despesa, promovendo a devolução dos que estiverem em
desacordo com a legislação vigente ou em caso de
insuficiência de saldo orçamentário;
VIII - executar outras tarefas afins.
CHEFE DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS
I - acompanhar convênios e contratos de repasses e
financiamentos firmados com a Caixa Econômica Federal,
Governo Federal e Governo Estadual;
II - acompanhar os registros de convênios, principalmente no
SICONV – Sistema de Convênios e Contratos de Repasse
da Administração Pública Federal;
III - participar de reuniões quando convocado;
IV - auxiliar as Secretarias na elaboração de Planos de
Trabalho, atuar na formalização dos convênios, bem como
acompanhá-los, até que os mesmos sejam concluídos;
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V - auxiliar os servidores na elaboração de documentos
necessários para a formalização de convênios, na leitura
de manuais, decretos, normativos e outros atos expedidos
pelos Ministérios e Secretarias, devido ao fato dos mesmos
serem atualizados periodicamente e devem ser
cumpridos;
VI - realizar atendimentos, quando solicitado;
VII - executar outras tarefas afins.
ENCARREGADO DO SETOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
EDUCACIONAIS DE CONVÊNIOS
I - dar assistência em convênios na área da Assistência
Social e em relação a documentos para assinatura e
encaminhamento;
II - participar na elaboração, formulação e implementação de
projetos e convênios para implantação de atividades e
ações a serem desenvolvidas na Assistência Social;
III - estimular a participação de processos de inovação de
ações que possam beneficiar e ampliar as ações na área
de assistência social a serem desenvolvidas através de
convênios com outros entes federativos;
IV - acompanhar os documentos referentes aos Trabalhos
Sociais da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social dos convênios de saneamento
básico e habitação do Programa Minha Casa Minha Vida;
V - visar o atendimento eficaz das solicitações dos servidores
e fornecedores, prestando as informações necessárias
pertinentes aos convênios da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social;
VI - providenciar e encaminhar a documentação necessária
para assinatura de convênios da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social com o governo
Federal e Estadual;
VII - enfatizar o compromisso educativo junto a estagiários;
VIII - executar outras tarefas afins.
LEI COMPLEMENTAR Nº 8 3 3 DE 02 DE JULHO DE 2018
MODIFICA A LEI COMPLEMENTAR Nº 450, DE 06 DE DEZEMBRO
DE 2005, QUE REESTRUTUROU O REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE MARÍLIA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
MARÍLIA - IPREMM, EXTINGUINDO E CRIANDO FUNÇÕES E
ACRESCENTANDO E CRIANDO CARGOS EFETIVOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
DANIEL ALONSO, Prefeito Municipal de Marília,
usando de atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal de Marília aprovou
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei
Complementar:
Art. 1º.
1º A Lei Complementar nº 450, de 06 de dezembro de
2005, modificada posteriormente, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 97 -

...
...

II -

Administração Geral:
a) Diretoria de Contabilidade, Finanças
Investimentos;
b) Diretoria de Benefícios Previdenciários;
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1) Encarregado de Benefícios Previdenciários;
2) Encarregado de Controle de Benefícios;
c) Supervisão da Procuradoria Jurídica;
d) Supervisão da Folha de Pagamento.
e) Supervisão de Serviços Administrativos e
Recursos Humanos.
...
Art. 98 -

O Instituto de Previdência do Município de Marília
- IPREMM será dirigido por um Presidente
Executivo, que será assessorado pelas unidades
constantes do inciso II do artigo 97 desta Lei
Complementar.
...

Art. 101 -

...
...

III -

autorizar, juntamente com o Diretor de
Contabilidade, Finanças e Investimentos, as
aplicações e investimentos;

VII -

...
elaborar, em conjunto com o Diretor de
Contabilidade, Finanças e Investimentos, a
proposta orçamentária anual do IPREMM, bem
como suas alterações;
...

XVI -

XVII -

assinar, em conjunto com o Diretor de
Contabilidade, Finanças e Investimentos, os
documentos e valores do IPREMM, respondendo
judicialmente pelos atos e fatos praticados;
assinar, em conjunto com o Diretor de
Contabilidade, Finanças e Investimentos, os
cheques, movimentação das disponibilidades e
fundos existentes, bem como os demais
documentos financeiros;
...

Art. 116 -

Compete à Supervisão da Procuradoria Jurídica:
I - emitir pareceres jurídicos em processos e
documentos administrativos enviados pelos
demais órgãos da Administração Pública;
II - analisar e propor soluções para assuntos que lhe
sejam submetidos pela Presidência Executiva do
IPREMM;
III - estudar, propor e redigir alternativas de
orientações formuladas pelas demais unidades do
IPREMM;
IV - coletar dados no âmbito da Administração Pública
Direta e Indireta para responder pedidos de
informações do Ministério Público, Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, Câmara
Municipal, Ministério da Fazenda por meio da
Secretaria de Previdência e outros órgãos, quando
necessário;
V - prestar suporte jurídico a todas as unidades
internas do IPREMM;
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VI - organizar, distribuir e supervisionar os trabalhos
afetos à Procuradoria Jurídica do IPREMM;
VII - orientar os servidores e o público sobre as
responsabilidades
legais
recíprocas
entre
indivíduos e o Instituto, esclarecendo dúvidas e
resolvendo desavenças;
VIII - executar outras tarefas afins, bem como as que lhe
forem atribuídas pela Presidência Executiva do
IPREMM.
Art. 116-A Investimentos:

Compete à Diretoria de Contabilidade, Finanças e

I - propor aplicações e resgates da Carteira de
Investimento do IPREMM de acordo com as
orientações
emanadas
pelo
Comitê
de
Investimento e deliberações do Conselho de
Administração e gerenciar os saldos e limites das
aplicações, com observância das normas legais;
II - gerenciar a elaborar a Política Anual de
Investimentos e respectivos demonstrativos;
III - gerenciar a elaboração e envio dos Demonstrativos
de Investimentos junto a SPS/MF;
IV - elaborar o Credenciamento das Instituições
Financeiras;
V - assinar, em conjunto com o Presidente Executivo,
os cheques emitidos e as ordens para pagamento
de despesas do IPREMM;
VI - acompanhar as remessas de arquivos exigidos
pelo sistema AUDESP/TCESP;
VII - prestar atendimento e informações, pertinentes à
Diretoria, aos órgãos de fiscalização e ao público
em geral;
VIII - preparar memorandos, ofícios e quaisquer
documentos para a instrução de processos;
IX - assessorar o Presidente Executivo na área
contábil, financeira e de investimentos do
IPREMM;
X - comparecer às reuniões do Conselho de
Administração quando convocado;
XI - as ações de gestão orçamentária de planejamento
financeiro, os recebimentos e pagamentos;
XII - manter a guarda dos valores, títulos e
disponibilidades financeiras e demais documentos
que se refiram ao patrimônio do IPREMM;
XIII - prover os recursos para o pagamento da folha de
benefícios e da folha de pagamento da
remuneração dos servidores do IPREMM;
XIV - controlar e fiscalizar as contas bancárias
efetuando, mensalmente, a respectiva conciliação
pelos extratos bancários;
XV - elaborar os boletins de Caixa e Tesouraria;
XVI - controlar o recebimento das receitas do IPREMM;
XVII - efetuar os lançamentos financeiros das receitas e
despesas do IPREMM;
XVIII - preencher e enviar a Política Anual de
Investimento e respectivos demonstrativos
exigidos pela SPS/MF;
XIX - elaborar e enviar os Demonstrativos de Aplicações
e Investimentos de Recursos junto à SPS/MF;
XX - prestar atendimento e informações, pertinentes à
Diretoria, aos órgãos de fiscalização e ao público
em geral;
XXI - preparar memorandos, ofícios e quaisquer
documentos para a instrução de processos;
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VIII - prestar atendimento e informações, pertinentes à
Diretoria, aos órgãos de fiscalização;
IX - proceder
semestralmente
o
levantamento
estatístico de benefícios concedidos e a conceder;
X - efetuar em época própria o recadastramento anual
dos beneficiários do IPREMM;
XI - propor a contratação de Atuário para proceder às
revisões atuariais do Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Marília;
XII - promover a realização de estudos técnicos e
estatísticos à implementação do Cálculo Atuarial
Anual e os requisitados para estudo de impacto,
em conjunto com as demais Divisões do IPREMM,
delas requisitando os documentos, certidões,
planilhas e informações oriundas de suas
respectivas
competências
já
devidamente
preenchidos;
XIII - promover a análise dos processos de
aposentadoria e pensão passíveis de compensação
previdenciária e encaminhar à Diretoria de
Contabilidade, Finanças e Investimentos para as
demais providências;
XIV - orientar outros servidores de mesmo cargo nas
tarefas inerentes;
XV - dar assessoria na área de Benefício Previdenciário
ao Presidente Executivo do IPREMM;
XVI - executar outras tarefas afins, bem como as que lhe
forem atribuídas pela Presidência Executiva do
IPREMM.

XXII - executar os serviços gerais de lançamentos
contábeis;
XXIII - efetuar os lançamentos contábeis das receitas e
despesas do IPREMM;
XXIV - executar e extrair os balancetes mensais, balanço
semestral e anual e respectiva prestação de contas
ao Tribunal de Contas do Estado;
XXV - empenhar as despesas efetuadas regularmente;
XXVI - atender a fiscalizações e auditoria do Tribunal de
Contas do Estado;
XXVII - controlar a execução orçamentária para que as
despesas sejam empenhadas corretamente;
XXVIII - propor as alterações orçamentárias quando
necessário, inclusive a solicitação de créditos
suplementares ou especiais;
XXIX - prestar atendimento e informações, pertinentes à
Diretoria, aos órgãos de fiscalização e ao público
em geral;
XXX - promover os lançamentos necessários à
depreciação, avaliação e reavaliação patrimonial
do ativo permanente do IPREMM;
XXXI - zelar pela manutenção e controle dos arquivos
físicos dos documentos contábeis de acordo com a
legislação vigente;
XXXII - preparar memorandos, ofícios e quaisquer
documentos para a instrução de processos;
XXXIII - executar outras tarefas afins, bem como as que lhe
forem atribuídas pela Presidência Executiva do
IPREMM.
Parágrafo único -

Art. 116-B -

A função de Diretor de Contabilidade,
Finanças e Investimentos será preenchida
por titular de cargo efetivo de Técnico em
Contabilidade e que possua Certificação
CPA-10.
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Parágrafo único.

Integram a Diretoria de Benefícios
Previdenciários,
com
subordinação
hierárquica
a
esta,
as
unidades
“Encarregado de Benefícios Previdenciários”
e “Encarregado de Controle de Benefícios”.

Compete à Diretoria de Benefícios Previdenciários:
Art. 116-C I - analisar, acompanhar e instruir processos de
concessão, cadastro e informações de benefícios
previdenciários dos servidores segurados inativos
e de seus dependentes originários da Prefeitura,
Câmara e Autarquias Municipais vinculados ao
Instituto de Previdência do Município de Marília IPREMM;
II - planejar, implementar e avaliar as ações voltadas
às atividades relativas ao regime próprio de
previdência
do
Município,
propondo
as
adequações necessárias;
III - planejar, implantar, coordenar e avaliar ações
voltadas ao atendimento e orientação aos
segurados ativos, inativos, pensionistas e
dependentes, zelando pela manutenção e
atualização do cadastro previdenciário;
IV - responder pela exatidão das carências e demais
condições exigidas para a concessão de quaisquer
benefícios aos segurados e dependentes que o
requerem;
V - instruir e analisar os processos de concessão de
certidões de tempo de contribuição;
VI - executar atividades de instrução e de análise de
processos, de cálculos previdenciários, de
manutenção e revisão de direitos ao recebimento
de benefícios previdenciários;
VII - prestar orientação previdenciária e atendimento
aos usuários;

Compete à Supervisão da Folha de Pagamento:
I - elaborar os cálculos da folha mensal de benefícios
e dos servidores ativos pagos pelo IPREMM aos
segurados e dependentes, de acordo com os
dispositivos legais;
II - emitir informações e manifestações em protocolos
pertinentes à Supervisão;
III - elaborar planilhas de custo de despesa com
pessoal;
IV - elaborar ofícios e memorandos referentes aos
assuntos da Supervisão;
V - gerar e disponibilizar a Diretoria de Contabilidade,
Finanças e Investimentos os dados financeiros
para empenho das despesas com pessoal
orçamentária e extraorçamentária;
VI - gerar e disponibilizar a Diretoria de Contabilidade,
Finanças e Investimentos o arquivo de crédito
bancário referente aos líquidos de vencimentos
dos servidores ativos, inativos e pensionistas e
complementação de aposentadorias e pensões;
VII - prestar atendimento e informações, pertinentes à
Supervisão, aos órgãos de fiscalização e ao público
em geral;
VIII - conferir e acompanhar as atualizações produzidas
pelo sistema de folha de pagamento;
IX - conferir as atualizações produzidas pelos
programas de geração da RAIS e DIRF;
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X - acompanhar a aplicação da legislação municipal e
federal acerca de encargos sociais da folha de
pagamento dos servidores ativos, inativos e
pensionistas;
XI - expedir e assinar certidões e declarações relativas
à Supervisão;
XII - emitir relatórios com as despesas mensais, no
encerramento da folha de pagamento;
XIII - despachar e encaminhar os protocolos utilizados
para o cálculo da folha de pagamento do mês
corrente;
XIV - emitir holerites;
XV - emitir e enviar os relatórios da despesa mensal da
folha de pagamento e disponibilizar no Portal
Transparência;
XVI - efetuar levantamento das despesas da folha de
pagamento nas ocasiões em que acarretem
reajuste de valores;
XVII - elaborar os cálculos de rescisão contratual de
servidores quando do desligamento;
XVIII - efetuar as inclusões e baixas nos sistemas de
convênios (empréstimos e estabelecimentos
comerciais) dos servidores ativos, inativos e
pensionistas;
XIX - promover a conferência dos relatórios relativos aos
planos de saúde;
XX - executar outras tarefas afins, bem como as que lhe
forem atribuídas pela Presidência Executiva do
IPREMM.
Art. 116-D -

Compete à Supervisão de Serviços Administrativos
e Recursos Humanos:
I - supervisionar todos os serviços administrativos do
IPREMM;
II - analisar, distribuir e controlar todos os
documentos protocolados no IPREMM;
III - analisar a documentação encaminhada para
arquivo no prontuário dos servidores ativos,
inativos e pensionistas;
IV - elaborar consultas jurídicas e manifestação
solicitadas em documentos;
V - elaborar projetos de trabalho, orientação e
desenvolvimento organizacionais;
VI - analisar e assinar certidões, declarações e
atestados relativos à situação funcional dos
servidores e ex-servidores;
VII - prestar atendimento ao público;
VIII - acompanhar as publicações do Diário Oficial do
Município;
IX - zelar pela segurança e manutenção do patrimônio
do IPREMM;
X - realizar a contratação dos candidatos habilitados
nos concursos públicos, nos processos seletivos e
de cargos de provimento em comissão;
XI - conferir, mensalmente, a frequência dos servidores
municipais;
XII - cadastrar as ocorrências para o fechamento de
ponto;
XIII - promover a conferência de horas extras;
XIV - cadastrar os novos servidores no sistema de
controle de ponto biométrico;
XV - fazer o recadastramento de biometrias e
procedimentos necessários à liberação de exceção
digital;

Página: 19

XVI - proceder à manutenção de dados no sistema de
ponto biométrico;
XVII - efetuar as compras via licitação ou sem, quando
esta for dispensada pela legislação vigente;
XVIII - manter o controle das vigências dos contratos
administrativos e solicitar, quando necessário, sua
prorrogação ou nova contratação;
XIX - promover a atualização e inclusão de informações
na página oficial do IPREMM na rede mundial de
computadores, bem como promover a inclusão de
informações
atualizadas
no
Portal
da
Transparência;
XX - acompanhar a aplicação da legislação municipal e
federal acerca de encargos sociais dos servidores
ativos;
XXI - preparar os formulários dos servidores celetistas
para obtenção dos benefícios de auxílio doença,
acidente de trabalho e outros junto ao INSS;
XXII - providenciar as inscrições dos servidores admitidos
no PIS/PASEP;
XXIII - proceder à atualização de Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS);
XXIV - dar assessoria ao Presidente Executivo do IPREMM
sobre assuntos administrativos;
XXV - executar outras tarefas afins, bem como as que lhe
forem atribuídas pela Presidência Executiva do
IPREMM.
Art. 116-E Previdenciários:

Compete

ao

Encarregado

de

Benefícios

I - proceder
à
conferência
de
processo
administrativo-previdenciário,
zelando
pela
correta instrução com os documentos necessários;
II - efetuar cálculos para fins previdenciários,
discriminando-os;
III - operar microcomputadores, utilizando programas
básicos
e
aplicativos,
especialmente
previdenciários, com o fim de registrar e obter
dados;
IV - coordenar a classificação, o registro e a
conservação de processos e documentos em
arquivos específicos;
V - colaborar na elaboração de relatórios e demais
instrumentos com fins estatísticos;
VI - prestar informações de caráter administrativoprevidenciário pessoalmente, por escrito e por
qualquer meio eletrônico oficialmente utilizado;
VII - acompanhar
a
evolução
de
processos
administrativos-previdenciários pendentes de
qualquer formalidade necessária;
VIII - examinar a exatidão de documentos, conferindo
autenticidade, datas, prazos, assinaturas etc.;
IX - informar a Diretoria de Benefícios Previdenciários
qualquer irregularidade no curso de processos
administrativos-previdenciários;
X - preparar memorandos, ofícios e quaisquer
documentos ou minutas para publicação ou
instrução de processos;
XI - prestar atendimento ao público;
XII - acompanhar as publicações do Diário Oficial do
Município;
XIII - executar outras tarefas afins, bem como as que lhe
forem atribuídas pela Presidência Executiva do
IPREMM e pela Diretoria de Benefícios
Previdenciários.
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Compete ao
Benefícios:
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Encarregado

de

Controle

XVI - promover a atualização e inclusão de informações
na página oficial do IPREMM na rede mundial de
computadores, bem como promover a inclusão de
informações
atualizadas
no
Portal
da
Transparência;
XVII - prestar atendimento ao público;
XVIII - acompanhar as publicações no Diário Oficial do
Município de Marília - DOMM;
XIX - executar outras tarefas afins, bem como as que lhe
forem atribuídas pela Presidência Executiva do
IPREMM e pela Diretoria de Benefícios
Previdenciários.

de

I - proceder à análise, conferência de processos
administrativos concernentes aos benefícios
auxílio-doença,
auxílio-reclusão
e
salário
maternidade;
II - efetuar cálculos para fins previdenciários,
relacionados aos benefícios constantes do inciso I,
discriminando-os;
III - operar microcomputadores utilizando programas
básicos
e
aplicativos,
especialmente
previdenciários, com fim de obter e registrar
dados;
IV - colaborar na elaboração de relatórios e demais
instrumentos com fins estatísticos;
V - coordenar a classificação, o registro e a
conservação de processos e documentos em
arquivos específicos;
VI - prestar informações de caráter administrativo
previdenciário pessoalmente, por escrito e por
qualquer meio eletrônico oficialmente utilizado,
relativos aos benefícios auxílio-doença, auxílioreclusão e salário maternidade;
VII - acompanhar
a
evolução
de
processos
administrativos previdenciários, no tocante aos
benefícios auxílio-doença, auxílio-reclusão e
salário maternidade, pendentes de qualquer
formalidade necessária;
VIII - examinar a exatidão de documentos, conferindo a
autenticidade, datas, assinaturas prazos de
entrega de documentos conforme estabelecido em
lei, bem como o período de concessão dos
benefícios;
IX - proceder ao agendamento de perícias médicas pra
fins de concessão dos benefícios auxílio-doença,
bem como promover o controle e a manutenção da
respectiva agenda;
X - havendo a necessidade de deslocamento para
distribuição e coleta de processos e documentos,
deverá ser utilizado o veículo automotor oficial do
IPREMM, mediante a devida autorização por
escrito da Presidência Executiva;
XI - promover a tomada de preço de prestação de
serviços de profissional da saúde na especialidade
solicitada pelo Médico Perito, Presidência
Executiva e Procuradoria Jurídica do IPREMM;
XII - informar a Diretoria de Benefícios Previdenciários
qualquer irregularidade no curso de processos
administrativos previdenciários;
XIII - preparar memorandos, ofícios e quaisquer
documentos ou minutas para publicação e
instrução de processos;
XIV - confeccionar a folha de pagamento dos servidores
em gozo de benefícios auxílio-doença, auxílioreclusão e salário maternidade, atentando-se ao
valor do benefício nos termos da lei municipal, aos
descontos de pensão alimentícia, quando for o
caso, outros descontos por força de ordem judicial,
e deduções previdenciárias;
XV - conferir a folha de pagamento gerada para
posterior encaminhamento dos relatórios e/ou
arquivos à Divisão competente a creditar o valor
do benefício nas respectivas contas correntes dos
beneficiários;
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...

Art. 117-A O servidor efetivo designado por Portaria
para o desempenho de função de:
I-

Diretor: fará jus a uma gratificação mensal no
valor equivalente a 42,5% (quarenta e dois e meio
por cento) do valor do Símbolo C-1A.

II -

Supervisor: fará jus a uma gratificação mensal no
valor equivalente a 27,5% (vinte e sete e meio por
cento) do valor do Símbolo C-2.

III -

Encarregado: fará jus a uma gratificação mensal
no valor equivalente a 17,5% (dezessete e meio por
cento) do valor do Símbolo C-2.

§ 1º -

As gratificações de que trata o caput serão
incorporadas à remuneração na proporção de 5%
(cinco por cento) dos seus respectivos valores, por
ano, ininterruptos ou não, em que o servidor
permanecer designado para cada função, até o
limite máximo de 100% (cem por cento).

§ 2º -

O adicional correspondente à incorporação:

I-

não será devido durante o período em que o
servidor estiver desempenhando qualquer função
de confiança ou ocupando cargo em comissão;

II -

integrará a remuneração para todos os efeitos
legais.
...

Art. 120-A -

A jornada de trabalho para o cargo de Procurador
Jurídico será de 20 (vinte) horas semanais.

§ 1º -

Por necessidade do serviço e a critério do
Presidente Executivo do IPREMM, o Procurador
Jurídico será designado, por Portaria, para cumprir
jornada especial de 40 (quarenta) horas semanais,
fazendo jus, neste caso, a uma gratificação mensal
equivalente ao valor da sua referência salarial.

§ 2º -

A gratificação de que trata o § 1º será incorporada
à remuneração na proporção de 5% (cinco por
cento) do seu valor, por ano, ininterrupto ou não,
em que o servidor cumprir a referida jornada
especial, até o limite máximo de 100% (cem por
cento).
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O adicional correspondente à incorporação:
não será devido durante o período em que o
servidor estiver cumprindo a jornada especial;
integrará a remuneração para todos os efeitos
legais.

Art. 120-B -

A jornada de trabalho para o cargo de MédicoPerito será de 15 (quinze) horas semanais.

§ 1º -

Por necessidade do serviço e a critério do
Presidente Executivo do IPREMM, o Médico-Perito
será designado, por Portaria, para cumprir jornada
especial de 30 (trinta) horas semanais, fazendo jus,
nesse caso, a uma gratificação mensal equivalente
ao valor da sua referência salarial.

§ 2º -

§ 3º III -

Art. 120-C -

A gratificação de que trata o § 1º será incorporada
à remuneração na proporção de 5% (cinco por
cento) do seu valor, por ano, ininterrupto ou não,
em que o servidor cumprir a referida jornada
especial, até o limite máximo de 100% (cem por
cento).
O adicional correspondente à incorporação:
não será devido durante o período em que o
servidor estiver cumprindo a jornada especial;
integrará a remuneração para todos os efeitos
legais.
A jornada de trabalho para o cargo de Psicólogo
Clínico e Organizacional será de 30 (trinta) horas
semanais.

01
01
01
01
01
01

DENOMINAÇÃO
Diretor de Contabilidade, Finanças e
Investimentos
Diretor de Benefícios Previdenciários
Supervisor da Procuradoria Jurídica
Supervisor da Folha de Pagamento
Supervisor de Serviços Administrativos e Recursos
Humanos
Encarregado de Benefícios Previdenciários
Encarregado de Controle de Benefícios

Art. 4º.
4º O item C - Cargos de Provimento Efetivo do Anexo I da
Lei Complementar nº 450, de 06 de dezembro de 2005, modificada
posteriormente, passa a vigorar com a redação abaixo indicada,
ficando acrescentados e criados os respectivos cargos:
Nº DE
CARGOS
02
04
17
03
02
01
01
02

DENOMINAÇÃO
Auxiliar de Serviços Gerais
Agente Municipal de
Vigilância Patrimonial
Auxiliar de Escrita
Técnico em Contabilidade
Procurador Jurídico
Assistente Social
Psicólogo Clínico e
Organizacional
Médico-Perito

REFERÊNCIA
SALARIAL INICIAL
1-A
5-A
17-A
36-A
37-A
39-A
39-A
48-A

Art. 5º.
5º Fica acrescentado o seguinte cargo ao Anexo III da
Lei Complementar nº 450, de 06 de dezembro de 2005, modificada
posteriormente:
DENOMINAÇÃO
REFERÊNCIAS
Psicólogo Clínico e Organizacional 39-A até 39-M

...
Art. 125 -

Nº DE
FUNÇÕES
01
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Caberá ao Presidente Executivo do IPREMM e ao
Diretor
de
Contabilidade,
Finanças
e
Investimentos a administração dos recursos e do
patrimônio constituído pelo IPREMM.

Art. 6º.
6º Fica acrescentado o Anexo IV - Atribuições de
Cargos de Provimento Efetivo à Lei Complementar nº 450, de 06 de
dezembro de 2005, modificada posteriormente, conforme redação
anexa à presente Lei Complementar.

...
Art. 147 -

As competências e atribuições dos cargos e funções
constantes do Anexo I são definidas nesta Lei
Complementar.”

Art. 2º.
2º Ficam extintas as seguintes funções constantes do
item B - Funções de Confiança do Anexo I da Lei Complementar nº
450, de 06 de dezembro de 2005, modificada posteriormente:
I - 1 (uma) função de Supervisor da Divisão de Contabilidade
II - 1 (uma) função de Supervisor da Divisão de Benefícios
Previdenciários
III - 1 (uma) função de Supervisor da Divisão de Finanças
IV - 1 (uma) função de Supervisor da Divisão de Administração
V - 1 (uma) função de Chefe da Divisão de Controle de
Benefícios
VI - 1 (uma) função de Chefe da Divisão de Serviços
Administrativos

Art. 7º.
7º Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei
Complementar nº 450, de 06 de dezembro de 2005, modificada
posteriormente:
III III IV VVI VII -

os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 101;
o artigo 112;
o artigo 113;
o artigo 114;
o artigo 115;
os §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 116;
o artigo 117.

Art. 8º.
8º As despesas decorrentes desta Lei Complementar
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do IPREMM.
Art. 9º.
9º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Marília, 02 de julho de 2018.

Art. 3º.
3º O item B - Funções de Confiança do Anexo I da Lei
Complementar nº 450, de 06 de dezembro de 2005, modificada
posteriormente, passa a vigorar com a redação abaixo indicada,
ficando criadas as respectivas funções:

DANIEL ALONSO
Prefeito Municipal
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RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ
Secretário Municipal da Administração
ALYSSON ALEX SOUZA E SILVA
Procurador Geral do Município
Publicada na Secretaria Municipal da Administração, 02 de julho de
2018.
(Aprovada pela Câmara Municipal em 25.06.18 - Projeto de Lei
Complementar nº 21/18, de autoria do Prefeito Municipal)
jcs/tig
(anexo da Lei Complementar nº 450/05)
ANEXO IV
ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EFETIVOS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
I - prestar serviços de limpeza nas áreas interna e externa da
Autarquia;
II - manter o local de trabalho e os materiais utilizados sempre
em perfeita ordem e limpeza;
III - ser responsável pelo controle do estoque do material de
limpeza que lhe está afeto aos serviços da Autarquia;
IV - executar os serviços de copa e café;
V - controlar estoques de eventuais gêneros alimentícios
verificando o consumo diário e suprindo ou solicitando o
suprimento necessário;
VI - executar serviços externos, retirando e entregando
correspondências,
fazendo
pequenas
compras
e
pagamentos;
VII - auxiliar, quando necessário, a servir lanches e refeições em
eventos programados;
VIII - prestar serviço de atendimento ao público em geral;
IX - executar outras atividades correlatas determinadas pelo
superior imediato.
REQUISITO
PARA
PROVIMENTO
FUNDAMENTAL INCOMPLETO

DO

CARGO:

ENSINO

AGENTE MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
I - vigiar e proteger os próprios municipais, em horários
escalados;
II - fazer ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando
providências a evitar roubo, incêndio e danificação do
edifício, plantas, animais e materiais;
III - fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos, vedando a
entrada de pessoas não autorizadas;
IV - verificar se as portas e janelas estão bem fechadas,
apagando luzes e chaves elétricas;
V - observar anormalidades verificadas e tomar as primeiras
providências;
VI - comunicar, imediatamente, à autoridade competente, os
fatos e irregularidades ocorridas;
VII - executar outras tarefas afins.
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II - controlar o recebimento e expedição de correspondências;
III - fazer o encaminhamento à imprensa oficial e/ou dos
documentos e atos administrativos destinados à publicação;
IV - participar do controle de requisições e recebimento do
material de escritório, acompanhar recebimentos em geral;
V - elaborar os relatórios estatísticos, realizar diligências, redigir
ofícios,
cartas,
circulares,
memorandos,
quadros
demonstrativos e outros, providenciando a reprodução,
encadernação e distribuições, se necessário, datilografar ou
digitar textos diversos, transcrevendo originais, manuscritos
ou impressos;
VI - organizar e manter os cadastros atualizados, arquivar
documentos respeitando as regras e procedimentos de
arquivo;
VII - cadastrar e atualizar fichas de aposentados, pensionistas e
conselheiros;
VIII - operar sistemas informatizados, inserir informações no
banco de dados da Autarquia, auxiliar o setor de
contabilidade e de recursos humanos no que lhe for
solicitado;
IX - executar os serviços de recepção, atender a chamadas
telefônicas, anotando e /ou enviando recados e dados de
rotina;
X - prestar atendimento ao público em geral;
XI - executar outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: ENSINO MÉDIO
COMPLETO E CURSO DE INFORMÁTICA (PACOTE OFFICE)
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
I - supervisionar, coordenar os serviços dos Auxiliares de
Contabilidade;
II - conferir, escriturar e relacionar a despesa orçamentária
devidamente desdobrada para a Autarquia;
III - preparar lançamentos, planilhas e documentos contábeis;
IV - escriturar analiticamente os atos ou fatos administrativos;
V - escriturar contas correntes diversas, examinar processos de
prestação de contas, empenhos de despesa, verificando sua
classificação;
VI - realizar levantamentos, balancetes, balanços mensais e
anuais da receita e despesa;
VII - organizar balancetes anuais da Autarquia;
VIII - fazer a contabilidade global dos impostos;
IX - organizar demonstrações mensais dos diversos livros da
repartição, controlar as guias de receita, conferir a renda
diária quanto à receita orçamentária;
X - levantar os balanços financeiros e patrimoniais para
controle de verba das folhas de pagamento de pessoal;
XI - executar outras tarefas afins.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: DIPLOMA OU
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE TÉCNICO EM
CONTABILIDADE OU DE BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS,
COM O COMPETENTE REGISTRO PROFISSIONAL NO CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE
PROCURADOR JURÍDICO

REQUISITO
PARA
PROVIMENTO
FUNDAMENTAL COMPLETO

DO

CARGO:

ENSINO

AUXILIAR DE ESCRITA
I - exercer a atividade de controle, recebimento, conferência e
distribuição dos processos administrativos;

I - representar o Instituto em Juízo, atuar no foro, comparecer
em audiências, conhecer despachos interlocutórios, assistir
a processos preliminares e acompanhar a tramitação de
outros processos;
II - redigir petições, dar ingresso, em Juízo, de Recursos e ações
para defesa de interesse do Instituto;
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III - minutar contratos e dar parecer sobre legalidade dos atos
de Administração Municipal;
IV - estudar, analisar e interpretar dispositivos legais, preparar
informações e pareceres para processos e expedientes
diversos;
V - receber comunicações judiciais (citações e intimações)
através de oficiais de justiça, quando ausente o Presidente
Executivo do IPREMM;
VI - propor acordos quando seja de interesse comprovado do
IPREMM;
VII - executar outras tarefas afins.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: BACHAREL EM
DIREITO, DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL
ASSISTENTE SOCIAL
I - prestar esclarecimentos aos beneficiários quanto aos
direitos
sociais
e
os
meios
de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o
processo de solução dos problemas que emergirem da sua
relação com o Regime Próprio de Previdência Social do
Município de Marília, tanto no âmbito interno da instituição
como na dinâmica da sociedade;
II - prestar atendimento e acompanhamento aos usuários dos
serviços prestados pela Autarquia do RPPS e aos seus
servidores, aposentados e pensionistas;
III - elaborar, executar, avaliar planos, programas e projetos na
área de Serviço Social e Reabilitação Profissional;
IV - coordenar pesquisas e/ou estudos objetivando diagnóstico
das necessidades dos beneficiários referentes aos serviços
municipais;
V - realizar avaliação social quanto ao acesso aos direitos
previdenciários e assistenciais;
VI - promover estudos socioeconômicos visando à emissão de
parecer social para subsidiar o reconhecimento e a
manutenção de direitos previdenciários, bem como a
decisão médico-pericial;
VII - acompanhar a evolução psicofísica de indivíduos e
convalescença;
VIII - elaborar laudos e relatórios, quando necessário;
IX - promover os recadastramentos anuais domiciliares, quando
necessário;
X - prestar serviços de caráter social a servidores municipais e
familiares, auxiliando-os na solução de problemas de ordem
material, psíquica e outros, em conjunto com o profissional
da área de psicologia e médico perito, de acordo com
normas estabelecidas,;
XI - organizar, desenvolver e coordenar programas de
treinamento aos servidores visando sua capacitação
profissional e melhor integração ao ambiente de trabalho;
XII - realizar visitas e entrevistas com servidores;
XIII - executar de conformidade com a sua área de formação as
demais atividades de competência da Autarquia do RPPS,
de acordo com as determinações do superior hierárquico;
XIV - executar outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: CURSO SUPERIOR DE
SERVIÇO SOCIAL E COMPETENTE REGISTRO PROFISSIONAL
PSICÓLOGO CLÍNICO E ORGANIZACIONAL
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II - proceder à análise de funções sob o ponto de vista
psicológico, proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos
de comportamento humano para possibilitar a orientação, a
seleção e ao treinamento atitudinal no campo profissional e
o diagnóstico e terapia clínicos;
III - fazer psicoterapia breve, com acompanhamento clínico;
IV - fazer exames de seleção em candidatos aprovados em
concurso público;
V - prestar atendimento breve a pacientes em crise e a seus
familiares, bem como a alcoolistas e toxicômanos;
VI - formular hipóteses de trabalho, para orientar as explorações
psicológicas, médicas e educacionais;
VII - realizar pesquisas psicopedagógicas;
VIII - confeccionar e selecionar o material psicopedagógico e
psicológico necessário ao estudo dos casos;
IX - realizar perícias, podendo ser domiciliares e elaborar
pareceres;
X - manter atualizado o prontuário de cada estudado;
XI - responsabilizar-se por equipes necessárias à execução das
atividades próprias do cargo;
XII - acompanhar beneficiários do sistema de previdência e
assistência á saúde, quando portadores de patologias
incapacitantes e moléstias em tratamento médico;
XIII - executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo
regulamento da profissão;
XIV - executar outras tarefas que lhe forem atribuídas pela
Presidência Executiva do IPREMM.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: CURSO SUPERIOR DE
PSICOLOGIA E COMPETENTE REGISTRO PROFISSIONAL
MÉDICOMÉDICO-PERITO
I - realizar perícia médica para apreciação dos benefícios
concedidos por esta Lei Complementar;
II - realizar perícia-médica nos servidores aposentados por
invalidez, nos períodos fixados;
III - realizar perícia-médica quando houver suspeita de que o(a)
aposentado(a) por invalidez está exercendo atividade
laborativa;
IV - emitir laudo médico-pericial conclusivo sobre o pedido de
aposentadoria, devendo mencionar todos os exames
realizados em laboratório, inclusive radiológicos, e outros
que entender necessários;
V - expedir normas e comunicados de forma a orientar a
realização de perícia-médica;
VI - exigir a apresentação de exame que julgar necessário para
a correta avaliação da doença do servidor;
VII - opinar pela aposentadoria ou indeferimento do pedido, face
aos exames médico-periciais realizados;
VIII - emitir parecer sobre os casos de cassação de aposentadoria
por invalidez;
IX - realizar perícia-médica nos casos de dependente inválido;
X - solicitar à Presidência Executiva do IPREMM a contratação
de médico especialista, quando necessário, em razão da
complexidade
da
enfermidade
apresentada
pelo
beneficiário, para auxiliá-lo na realização da perícia.
XI - realizar outras tarefas que lhes forem determinadas pela
Presidência Executiva do IPREMM.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: CURSO SUPERIOR DE
MEDICINA COM ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIA E REGISTRO DO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA

I - realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, dedicação
parcial e avaliação das condições do servidor;
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RETIFICAÇÃO
LEI NÚMERO 8 1 7 5 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017
RATIFICA O PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO PELO
MUNICÍPIO DE MARÍLIA, COM A FINALIDADE DE CONSTITUIR UM
CONSÓRCIO PÚBLICO, NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE, NOS
TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 11.107, DE 6 DE ABRIL DE 2005 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Leia-se com o Anexo Único, conforme Projeto de Lei nº 175/2017
aprovado em 15 de dezembro de 2017:
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Tem ainda a finalidade de planejar, supervisionar,
coordenar, orientar, gerir controlar e avaliar as ações e atividades do
consórcio.
Deverá também promover formas articuladas de
planejamento do desenvolvimento regional na matéria de seu objeto,
criando mecanismos conjuntos para consultas, estudos, execução,
fiscalização e controle de atividades que interfiram na qualidade de
vida na área compreendida no território dos entes consorciados.
Deverá afinal promover a produção de informações, estudos
técnicos, apoio e fomento do intercâmbio de experiências entre os
entes consorciados bem assim o fornecimento de assistência técnica,
extensão, treinamento, pesquisa e desenvolvimento regional.
Para tanto poderá o consórcio firmar convênios, contratos,
acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e
subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do
governo,

“PROTOCOLO DE INTENÇÕES

Cláusula 3ª – Da duração e sede do consórcio

Protocolo de Intenções firmado entre os municípios de
Presidente Prudente, Presidente Bernardes, Santo
Expedito, Alvares Machado, Santo Anastácio, Alfredo
Marcondes, Regente Feijó, Anhumas, Marília,
Pirapozinho, Caiabu, Indiana, Paraguaçu Paulista,
Presidente Venceslau e Tarabai, por seus
representantes legais, para constituir consórcio
público para a realização de objetivo de interesse
comum, notadamente a destinação e disposição final
ambientalmente adequada de resíduos sólidos e
rejeitos.

A duração do consórcio público será por prazo
indeterminado.
Terá sede e foro no município de Presidente Prudente, em
endereço a ser oportunamente definido por decisão da Assembléia
Geral.

Os municípios referidos, representados pelos respectivos
prefeitos, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei n.
11.107 de 2005, regulamentada pelo Decreto n. 6.017 de 2007,
resolvem conjugar seus esforços e recursos no sentido de constituir
consórcio público para realização de objetivo de interesse comum,
com otimização de resultados e maior eficiência, e para tanto
formalizam o presente protocolo de intenções, comprometendo-se
nos termos das cláusulas e condições que se seguem.
Cláusula 1ª –Da
Da denominação
O consórcio público em constituição, objeto deste protocolo
de intenções, na conformidade da legislação já mencionada além de
outras normas legais pertinentes, terá denominação de CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL...
Cláusula 2ª – Dos objetivos
Os entes federativos ora congregados visam a atuar
conjuntamente, através do consórcio em constituição, coordenando
seus esforços e ações para a satisfação de necessidades comuns,
mediante delegação de atribuições e poderes na área de
planejamento,
regulação,
gerenciamento,
tratamento,
operacionalização e fiscalização necessários à destinação final de
resíduos sólidos e disposição final de rejeitos, coletados no âmbito
territorial dos municípios consorciados, de modo a evitar danos ou
riscos à saúde pública e à segurança, bem assim minimizar os
impactos ambientais adversos, nos termos da Lei n. 12.305 de 2.010,
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e da Lei Estadual
n.12.300 de 2.006, que estabelece a Política do Estado de São Paulo de
Resíduos Sólidos.
Objetiva também o consórcio representar o conjunto dos
municípios que o integram, na matéria referente a sua finalidade e
interesse comum, perante quaisquer outras entidades de direito
público ou privado, nacionais e internacionais.

Cláusula 4ª – Identificação dos entes consorciados
consorciados
Os municípios que se propõe a constituir o consórcio público
intermunicipal são a seguir identificados e qualificados, bem assim o
seu representante legal, prefeito municipal, admitindo-se o ingresso
posterior de outros municípios que formulem interesse e
manifestação formal de vontade nesse sentido, submetido o pedido à
apreciação da Assembléia Geral:
a) MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE,
PRUDENTE pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF
sob n. 55356653/0001-08, com sede na Avenida Coronel
José Soares Marcondes, n. 1.200, CEP: 19010-081, nesta
cidade de Presidente Prudente, estado de São Paulo,
representado pelo seu prefeito municipal Nelson
Roberto Bugalho;
Bugalho
b)

MUNICÍPIO DE MARÍLIA,
MARÍLIA pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.
44477909/0001-00, com sede na rua Bahia, n. 40, Centro,
na cidade de Marília, deste Estado, CEP: 17501-900,
representado pelo prefeito municipal Daniel Alonso;
Alonso

c)

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNANDES,
BERNANDES pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF
sob n. 55.251.185/0001-07, com sede na rua Coronel
José Soares Marcondes, n. 330, CEP: 19300-000, na
cidade de Presidente Bernandes, estado de São Paulo,
representado pelo seu prefeito municipal LUCCAS
INAGUE RODRIGUES;
RODRIGUES

d)

MUNICÍPIO DE SANTO EXPEDITO,
EXPEDITO pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.
46.439.113/0001-10, com sede na Avenida Barão do Rio
Branco, n. 472, CEP: 19190-000, na cidade de Santo
Expedito, estado de São Paulo, representado pelo seu
prefeito municipal IVANDECI JOSE CABRAL;
CABRAL

e)

MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO,
MACHADO pessoa jurídica
de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.
43.206.424/0001-10, com sede na Praça da Bandeira, n.
0, na cidade de Álvares Machado, estado de São Paulo,
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representado pelo seu prefeito municipal HORACIO
CESAR FERNANDEZ;
FERNANDEZ

o)

MUNICÍPIO DE SANTO ANASTACIO,
ANASTACIO pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.
54.279.666/0001-50, com sede
na Avenida José
Bonifacio, n. 09, CEP: 19360-000, na cidade de Santo
Anastácio, estado de São Paulo, representado pelo seu
prefeito municipal ROBERTO VOLPE;
VOLPE

MUNICÍPIO DE TARABAI,
TARABAI pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.
44.873.396/0001-57, com sede na Avenida Prefeito
Waldemar Calvo, n. 2305, na cidade de Tarabai, estado
de São Paulo, representado pelo seu prefeito municipal
JOSE ROQUE DA SILVA

p)

MUNICÍPIO DE ALFREDO MARCONDES,
MARCONDES pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF
sob n. 43.162.791/0001-69, com sede na rua Osvaldo
Cruz, n. 401, CEP: 19180-000, na cidade de Alfredo
Marcondes, estado de São Paulo, representado pelo seu
prefeito municipal EDMILSON JOSE CORREIA;
CORREIA

MUNICÍPIO DE RANCHARIA,
RANCHARIA pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.
44.935.278/0001-26, com sede na Marcelo Dias, n. 719,
CEP: 19600-000, na cidade de Rancharia, estado de São
Paulo, representado pelo seu prefeito municipal
ALBERTO CESAR CENTEIO DE ARAUJO;

q)

MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJO,
FEIJO pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.
48.813.638/0001-78, com sede na rua José Gomes, n.
558, CEP: 19570-000, na cidade de Regente Feijó, estado
de São Paulo, representado pelo seu prefeito municipal
MARCO ROCHA;
ROCHA

MUNICÍPIO DE PIQUEROBI,
PIQUEROBI pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.
54.279.674/0001-04, com sede na rua Olavo Bilac, n. 166,
na cidade de Piquerobi, estado de São Paulo,
representado pelo seu prefeito municipal VALDIR
APARECIDO LOPES;

r)

MUNICÍPIO DE ANHUMAS,
ANHUMAS pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.
44.853.331/0001-40, com sede na rua João Lucas
Marioto, n. 668, CEP: 19570-000, na cidade de Anhumas,
estado de São Paulo, representado pelo seu prefeito
municipal GENILDO RAMINELI;
RAMINELI

MUNICÍPIO DE EMILIANOPOLIS,
EMILIANOPOLIS pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.
67.662.544/0001-90, com sede na rua Padre Cornélio
Knuber, n. 255, CEP: 19350-000, na cidade de
Emilianopolis, estado de São Paulo, representado pelo
seu prefeito municipal JOAO BATISTA AMARAL;

s)

MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO,
PIRAPOZINHO pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.
54.801.121/0001-61, com sede na rua Machado de Assis,
n. 728, na cidade de Pirapozinho, estado de São Paulo,
representado pelo seu prefeito municipal OSVALDO
PADOVAN;
PADOVAN

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS INDIOS, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.
01.552.221/0001-25, com sede na rua Eugenio Volpe, n.
250, CEP: 19380-000, na cidade de Ribeirão dos Índios,
estado de São Paulo, representado pelo seu prefeito
municipal JOSE AMAURI LENZONI;

t)

MUNICÍPIO DE MARTINOPOLIS,
MARTINOPOLIS pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.
44.855.443/0001-30, com sede na Avenida João Gomes
Martins, n. 525, CEP: 19500-000, na cidade de
Martinopolis, estado de São Paulo, representado pelo
seu prefeito municipal CRISTIANO MACEDO ENGEL;

MUNICÍPIO DE CAIABU,
CAIABU pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.
44.853.505/0001-74, com sede na rua Henrique Pedro
Ferreira, n. 228, CEP: 19530-000, na cidade de Caiabu,
estado de São Paulo, representado pelo seu prefeito
municipal DARIO MARQUES PINHEIRO;
PINHEIRO
MUNICÍPIO DE INDIANA,
INDIANA pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.
49.520.133/0001-88, com sede na rua Whitaker, n. 407,
CEP: 19560-000, na cidade de Indiana, estado de São
Paulo, representado pelo seu prefeito municipal
CELEIDE APARECIDA FLORIANO;
FLORIANO

m) MUNICÍPIO DE PARAGUASSU PAULISTA,
PAULISTA pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF
sob n. 44.547.305/0001-93, com sede na rua Castro
Alves, n. 163, CEP: 19700-000, na cidade de Paraguaçu
Paulista, estado de São Paulo, representado pelo seu
prefeito municipal ALMIRA RIBAS GARMS
GARMS;
RMS
n)
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MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU,
VENCESLAU pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF
sob n. 46.476.131/0001-40, com sede na Travessa
Tenente Osvaldo Barbosa, n. 180, CEP: 19400-000, na
cidade de Presidente Venceslau, estado de São Paulo,
representado pelo seu prefeito municipal JORGE
DURAN GONÇALVES;
GONÇALVES

Cláusula 5ª – Área de abrangência e atuação
A área de abrangência e atuação do consórcio público será
formada pelo território dos municípios integrantes, constituindo uma
unidade territorial, de forma que os limites territoriais de cada
município não representem óbice à consecução do objeto da entidade
consorciada, respeitada a autonomia municipal de cada um deles
Na hipótese de criação, fusão, incorporação ou
desmembramento dos municípios signatários desse protocolo de
intenções, ou já consorciados, os novos municípios serão
automaticamente considerados membros do consórcio a ser
constituído ou já formado, aplicando-se-lhe o disposto neste protocolo
de intenções ou no estatuto respectivo, não se modificando a área de
abrangência.
Cláusula 6ª – Da natureza jurídica
jurídica do consórcio
O consórcio público terá a condição de associação pública
com personalidade jurídica própria de direito público e natureza
autárquica, integrante da administração indireta dos entes
federativos que o compõem. Em razão de ter personalidade jurídica
própria terá consequentemente a titularidade de bens e direitos,
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sejam os transferidos por entes consorciados, sejam aqueles
adquiridos a qualquer título decorrente do desenvolvimento de suas
atividades cuja administração será de sua incumbência e
responsabilidade, tendo assim autonomia administrativa, financeira
e patrimonial.
Após a ratificação pela Câmara Municipal de cada ente
federativo integrante do consórcio, o presente protocolo de intenções
converter-se-á em contrato de consórcio público.
Cláusula 7ª –Da
Da estrutura organizacional
O consórcio terá sua estrutura básica formada pelos
seguintes órgãos:
1-Assembleia Geral
2-Presidente e Vice-presidente
3-Secretário
4-Tesoureiro
5-Conselho Fiscal
6-Câmaras Técnicas
7-Diretoria Executiva
Cláusula 8ª - Da Assembleia Geral
A Assembleia Geral, instância máxima decisória do
consórcio, é composta pelos Prefeitos dos municípios consorciados,
com direito a um voto cada, com participação pessoal e
intransferível, conferido voto de qualidade ao Presidente.
Para a instalação da Assembleia Geral, ordinária ou
extraordinária, em primeira convocação o quórum mínimo é de 2/3
(dois terços) de seus membros; não alcançado esse quórum, reunirse-á meia hora depois em segunda convocação, com qualquer
número de presentes.
As deliberações serão tomadas por maioria dos presentes,
salvo se houver disposição expressa em contrário.
As reuniões ordinárias serão realizadas anualmente, na
primeira quinzena de janeiro, podendo também reunir-se
extraordinariamente por convocação formal de seu Presidente ou por
1/3 (um terço) de seus membros, no mínimo.
A convocação da Assembleia Geral será feita através de
jornal de grande circulação na região da sede do consórcio. No
mesmo edital serão feitas a primeira e a segunda convocação, dele
constando a ordem do dia, não se permitindo tratar de assunto não
previsto no edital de convocação.
A convocação será feita no mínimo com quinze dias de
antecedência, se não houver outro prazo previsto. O Presidente do
consórcio poderá fixar prazo menor, nos casos de extrema urgência,
devidamente justificado.
A Assembleia Geral será presidida pelo representante legal
do consórcio ou pelo vice-presidente, na sua falta.
Havendo consenso entre seus membros, as eleições e
demais deliberações podem ser tomadas por aclamação.
O Estatuto do Consórcio somente poderá ser alterado por
decisão de no mínimo 2/3 (dois terços) dos membros do consórcio,
que devem ser regularmente convocados para a reunião
extraordinária com essa expressa finalidade, com antecedência de 3
(três) dias uteis no mínimo.
Compete à Assembleia Geral:
a)Eleger o representante legal do consórcio
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b)Deliberar em última instância, sobre assuntos gerais do
consórcio;
c) Aprovar e modificar o Estatuto e o Regimento Interno,
bem como resolver sobre casos omissos;
d) Deliberar sobre a contratação de serviços de terceiros,
outorga de concessões de serviços inerentes ao consócio, bem como
sobre a celebração de qualquer instrumento de parceria, acordos e
convênios com órgãos públicos e entidades privadas;
e) Aprovar a indicação do Diretor Executivo;
f) Dar Posse ao Presidente, Vice-presidente, Secretário,
Tesoureiro, Conselho Fiscal, e Diretor Executivo;
g) Deliberar sobre solicitação e cessão de servidores
públicos, sobre a contratação de empregados públicos mediante
processo de seleção, cargos em comissão e respectivas remunerações;
h)Decidir sobre a inclusão ou exclusão de consorciados;
i) Deliberar sobre a fixação, cobrança e reajuste de tarifas,
taxas e custos de acordo com critérios técnicos comprovados;
j) Definir a política patrimonial, financeira e o programa de
investimentos do consórcio;
k) Deliberar sobre a alienação de bens do consórcio,
observadas as exigências legais, bem como autorizar operações de
crédito tendo como garantia a antecipação de receitas;
l) Deliberar sobre o quadro de pessoal e a remuneração de
seus empregados;
m) Aprovar anualmente os termos e critérios do contrato de
rateio, da gestão associada de serviços públicos, do contrato de
programa, do termo de parceria, do contrato de gestão, da prestação
de serviços públicos e seu gerenciamento, definidos em programas
próprios e específicos, observadas as finalidades precípuas do
consórcio bem assim as definições constantes do artigo 2º do Decreto
n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007;
n) Deliberar sobre a proposta orçamentaria, balanços,
relatórios e prestações de contas em geral
Cláusula 9ª - Do Presidente e do ViceVice-presidente
O consórcio será presidido pelo chefe do Poder Executivo de
um dos municípios consorciados, o qual será o seu representante
legal, eleito mediante votação aberta, por maioria absoluta, para o
mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.
Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta de votos,
proceder-se-á ao segundo escrutínio, por maioria simples, entre os
dois candidatos mais votados.
Na mesma ocasião e condições dos itens anteriores, será
escolhido o Vice-presidente, também chefe do Poder Executivo de um
dos municípios consorciados, que substituirá o Presidente nas suas
ausências e impedimentos.
As eleições serão realizadas na primeira quinzena do mês de
janeiro.
Os mandatos terão a duração de 2 (dois) anos, estendendose se necessário até a posse do novo Presidente eleito.
A posse dos eleitos será no dia subsequente ao da realização
das eleições.
Compete ao Presidente:
a) Presidir as reuniões da Assembleia Geral e exercer o voto
de qualidade;
b) Representar o consórcio, ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente, podendo firmar acordos, contratos, parcerias,
convênios e outros instrumentos, bem como constituir procuradores
com poderes específicos, observadas as exigências legais e
estatutárias;
c) Superintender a arrecadação e ordenar as despesas do
consórcio;
d) Movimentar, juntamente com o Tesoureiro, as contas
bancárias e os recursos do consórcio, podendo esta competência ser

Documento assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil

Ano X • nº 2218

TerçaTerça-feira, 03 de julho de 2018

Página: 27

delegada total ou parcialmente, mediante aprovação da Assembleia
Geral;
e) Dar encaminhamento às deliberações da Assembleia
Geral e indicar o Diretor Executivo

f) Elaborar estudos e pareceres relativos aos assuntos de sua
competência

Compete ao Vice-presidente substituir o Presidente nas
suas ausências e impedimentos

Poderão ser criadas, sempre que necessário, Câmaras
Técnicas compostas por representantes técnicos dos municípios
consorciados escolhidos entre servidores estáveis em virtude de
nomeação por aprovação em concurso público, indicados pelos
chefes do Poder Executivo; podendo ainda ter a participação de
outros profissionais de notório saber, desde que referendada pelo
Presidente do consórcio.
No mesmo ato de indicação de representantes deverá ficar
definida a finalidade da Câmara Técnica, suas atribuições bem como
seu prazo de duração.

Cláusula 10ª - Do Secretário
Compete ao Secretário:
a)Secretariar todas as reuniões da Assembleia Geral;
b) Substituir o Vice-presidente no caso de ausência ou
vacância;
c) Elaborar ou mandar elaborar toda correspondência,
relatórios e outros documentos análogos; e
d) Dirigir e organizar todo o expediente da Secretaria
Cláusula 11ª - Do Tesoureiro
Compete ao Tesoureiro:
a) Zelar para que a contabilidade do consórcio seja mantida
em ordem e em dia;
b) Providenciar a arrecadação das receitas e depositar o
numerário disponível no banco ou bancos designados;
c) Movimentar em conjunto com o Presidente do consórcio,
ou quem este indicar, as contas bancárias e os recursos do consórcio;
d) Proceder através de cheques bancários ou meio
eletrônico aos pagamentos autorizados pelo Presidente do consórcio;
e) Acompanhar a escrituração do livro caixa, diário, razão e
outros inerentes à contabilização, visando-os e mantendo-os sob sua
responsabilidade;
f) Zelar pelo recolhimento das obrigações fiscais, tributárias,
previdenciárias e outras, devidas ou da responsabilidade do
consórcio;
g) Organizar e publicar mensalmente os balancetes do
consórcio;
h) Executar outros atos e atribuições inerentes à Tesouraria.
Cláusula 12ª - Do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é órgão fiscalizador formado por um
representante e um suplente de cada consorciado, indicados pelos
chefes do Poder Executivo de cada município, dentre os servidores
estáveis em razão de nomeação decorrente de aprovação em
concurso público.
O Conselho Fiscal será presidido por um de seus membros,
eleito em escrutínio secreto ou por aclamação para um mandato
dedois anos.
Na mesma ocasião e condições do parágrafo anterior serão
escolhidos o Vice-presidente e o Secretário do Conselho Fiscal.
O Conselho Fiscal se reunirá anualmente e poderá ser
convocado extraordinariamente por qualquer de seus membros
Compete ao Conselho Fiscal
a) Fiscalizar permanentemente a contabilidade do
consórcio;
b) Acompanhar e fiscalizar quaisquer operações econômicas
ou financeiras do consórcio;
c) Exercer o controle de gestão e de finalidade do consórcio;
d) Eleger seu Presidente, Vice-presidente e Secretário;
e) Emitir parecer sobre proposta orçamentária, balanços,
relatórios e prestações de contas em geral, o qual deverá ser assinado
pelo Presidente, Secretário e Tesoureiro; e

Cláusula 13ª - Das Câmaras Técnicas

Cláusula 14ª - Da Diretoria Executiva
Executiva
A Diretoria Executiva é o órgão executivo do consórcio,
formada por um Diretor Executivo e pelo corpo técnico e
administrativo.
O Diretor Executivo nomeado pelo Presidente, será por ele
indicado e referendado pela Assembleia Geral.
Compete ao Diretor Executivo:
a) Responder pela execução das atividades do consórcio;
b) Propor a estruturação administrativa de seus serviços , o
quadro de pessoal e a respectiva remuneração a serem submetidos a
aprovação da Assembleia Geral;
c) Contratar, enquadrar, promover, demitir e punir
empregados bem como praticar todos os atos relativos ao pessoal
administrativo, obedecidos os devidos parâmetros legais;
d) Propor a solicitação de servidores municipais estáveis
para prestarem serviço no consórcio;
e) Elaborar as propostas orçamentárias anuais;
f) Providenciar a elaboração do balanço, dos balancetes e
do relatório de atividades anuais;
g) Elaborar a prestação de contas dos auxílios e subvenções
concedidos ao consórcio;
h) Determinar a publicação anualmente, no jornal de maior
circulação dos municípios consorciados ou no jornal de maior
circulação na região, do balanço anual do consórcio;
i) Autorizar compras dentro dos limites do orçamento
aprovado pela Assembleia geral;
j) Autenticar livros de atas e de registros próprios do
consórcio;
k) Designar seu substituto, em caso de impedimento ou
ausência, para responder pelo expediente;
l) Propor a contratação de serviços de terceiros, assinaturas
de convênios e formas de relacionamento com órgãos municipais,
estaduais e federais; e
m) Fornecer aos órgãos competentes todas as informações
necessárias.
Cláusula 15ª – Do Sistema Contábil, Orçamentário e dos Recursos
Financeiros
Os entes consorciados somente entregarão recursos
financeiros ao consórcio público mediante Contrato de Rateio.
O Contrato de Rateio será formalizado em cada exercício
financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações
que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por objeto
exclusivamente projetos consistentes em programas e ações
contemplados em plano plurianual ou a gestão associada de serviços
públicos custeados por tarifas ou outros preços públicos.

Documento assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil

Ano X • nº 2218

TerçaTerça-feira, 03 de julho de 2018

É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de
Contrato de Rateio para atendimento de despesas genéricas,
inclusive transferências ou operações de crédito. Entende-se por
despesa genérica aquela em que a execução orçamentária se faz
como modalidade de aplicação indefinida, não se considerando como
genéricas as despesas de administração e planejamento, desde que
previamente classificadas por meio de aplicação das normas de
contabilidade pública.
Será anualmente definido pela Assembleia Geral o valor da
contribuição de cada ente consorciado para custeio das despesas
gerais, inclusive de administração do consórcio, para o ano
subsequente, como constará do Contrato de Rateio.
A contabilidade do consórcio obedecerá ao sistema público
em consonância com a Lei Federal n. 4.320 de 1964 e com a Lei
Complementar n. 101 de 2000, suas alterações posteriores e demais
legislações pertinentes e aplicáveis;
Para o cálculo do rateio devem
ser considerados, segundo os programas de trabalho definidos para
cada tipo de serviço público, dentre outros os seguintes critérios
técnicos e operacionais: custo total do serviço incluído no programa
de trabalho; medidas de quantificação, como metragem linear,
metragem quadrada, tonelada, outro tipo de peso, índice “per capita”
calculado segundo a população recenseada ou estimada a cada ano
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e outros, a
serem definidos em Assembleia Geral;
Os municípios consorciados contribuirão ainda com uma
taxa de administração, no mínimo, de 10% (dez por cento) do valor
dos serviços tomados a cada mês, podendo ser aumentada para até
15% (quinze por cento) conforme análise técnica a ser submetida à
Assembleia Geral.
Os Planos Plurianuais, as Leis de Diretrizes Orçamentárias e
as Leis Orçamentárias Anuais dos municípios deverão conter rubricas
próprias para contemplar as despesas com a transformação e
execução das atividades do consórcio, segundo os parâmetros e
diretrizes gerais estabelecidos no Contrato de Consórcio Público, nos
Contratos de Rateio e documentos correlatos.
O consórcio fica autorizado nos termos da Constituição
Federal e demais normas infraconstitucionais inerentes e aplicáveis a
espécie, a:
I - realizar operações de crédito por antecipação da receita,
nos termos da legislação em vigor;
II - realizar operações de crédito até o limite estabelecido
pela legislação em vigor;
III - solicitar seja promovida a abertura de créditos
adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do
total da despesa fixada, observado o disposto no artigo 43 e seus
parágrafos da Lei Federal n. 4.320 de 17 de março de 1964;
IV - transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de
uma mesma categoria de programação, sem necessidade de prévia
autorização da Assembleia Geral, nos termos do artigo 167, VI da
Constituição Federal.
Cláusula 16ª - Da Garantia Financeira
Para a consecução dos objetivos do consórcio público e dos
Contratos de Rateio fica o Poder Executivo de cada município
consorciado autorizado a prestar as garantias necessárias e a assinar
termos e documentos apropriados, objetivando repassar diretamente
ao consórcio, mediante desconto na conta corrente específica receitas
próprias ou repasses de receitas tributárias, provenientes de
transferências constitucionais, desde que livres, para assegurar os
compromissos do consórcio até o limite da participação do município.
Cláusula 17ª - Do Pessoal
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A criação de empregos públicos depende de previsão no
contrato de consórcio público que lhe fixe a forma e os requisitos de
provimento e a sua respectiva remuneração, bem assim adicionais,
gratificações, e quaisquer outras parcelas remuneratórias.
Em qualquer situação os servidores e empregados públicos
cedidos ao consórcio permanecerão vinculados às entidades de
origem, não se estabelecendo qualquer tipo de vínculo empregatício
nem equiparação salarial, nos termos do artigo 4º parágrafo 4º. da Lei
n. 11.107 de 2.005.
Os servidores e empregados públicos poderão ser cedidos
pelos entes consorciados, na forma da legislação vigente de cada
município.
Os empregados públicos do consórcio ficam sujeitos ao
regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Ficam desde já criados 3 (três) empregos públicos
comissionados, sendo um de Diretor Executivo, um de Coordenador
de Projeto e um de Assessor Técnico, sendo que os dois primeiros
deverão ter curso superior nas áreas de Engenharia ou Arquitetura e
registro no respectivo conselho, nomeados pelo Presidente, cujas
atribuições, remuneração e carga horária serão definidos pela
Assembleia Geral.
Em relação aos demais cargos do quadro de pessoal do
consórcio, a Assembleia Geral decidirá, em reunião ordinária ou
extraordinária, o número de empregados públicos julgado necessário,
de acordo com as normas que orientam a Administração Pública.
As contratações temporárias de excepcional interesse
público, por prazo certo e determinado de até dois anos, poderão ser
realizadas por meio de processo seletivo simplificado.
O consórcio fica autorizado a contratar o pessoal de que
trata a alínea anterior, em consonância com o regime da CLT, para,
por exemplo: a execução de estudos, projetos específicos, realização
de recenseamento e outras pesquisas, calamidade pública, ampliação
emergente de serviços públicos, implantação de serviços urgentes e
inadiáveis, saída voluntária, dispensa ou afastamento transitório de
funcionário, cuja ausência possa prejudicar sensivelmente o serviços,
execução de serviços absolutamente transitórios e de necessidade
esporádica, execução direta de obra determinada, atendimento a
obrigações assumidas por força de convênios, termos ou acordos,
bem como para substituições temporárias, desde que o projeto ou
programa ao qual o servidor será destinado tenha tido suas metas
previamente aprovadas pela Assembleia Geral, devendo essas
contratações ser regulamentadas por Resolução.
Cláusula 18ª – Do Uso de Bens e Serviços
Qualquer dos municípios consorciados, quando adimplente
de suas obrigações, terá direito de exigir o pleno cumprimento das
cláusulas do contrato de consórcio público.
Excepcionalmente poderá ocorrer o acesso daqueles que
não contribuíram, mediante condições definidas e impostas pela
Assembleia Geral em reunião ordinária ou extraordinária convocada
para esse fim específico.
O uso dos bens e serviços do consórcio será regulamentado
em cada caso pelos respectivos usuários com apreciação e aprovação
da Assembleia Geral.
Respeitadas as respectivas legislações municipais, cada
consorciado pode colocar à disposição do consórcio os bens de seu
próprio patrimônio e os serviços de sua administração para uso
comum, de acordo com a regulamentação que for avençada com os
usuários e aprovada pela Assembleia Geral.
Cláusula 19ª – Das Disposições Gerais
O presente Protocolo de Intenções vigorará a partir da data
da sua assinatura até a sua ratificação nos termos do artigo 5º da Lei
n. 11.107 de 2.005.
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A transformação deste Protocolo de Intenções em contrato
de consórcio público passará a ocorrer automaticamente a partir da
sua ratificação, conforme disciplinado no referido artigo 5º da Lei
11.107 de 2.005.
Para os fins previstos no inciso I, do artigo 6º da Lei n. 11.107
de 2.005, considera-se celebrado o contrato a partir das publicações
das respectivas leis de ratificação deste Protocolo de Intenções,
devidamente publicadas por cada um dos municípios consorciados.
Fica assegurado ao município consorciado o direito de se
retirar a qualquer momento do consórcio, desde que denuncie sua
intenção formalmente junto à Assembleia Geral, em prazo nunca
inferior a 180 dias, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do
artigo 11 da referida lei.
Deverá ser estabelecida cláusula penal no Contrato de
Rateio e de programa, a qual terá caráter indenizatório na proporção
do prejuízo causado ao consórcio, nas hipóteses de atraso ou
inadimplência ou exclusão do ente federativo.
O consórcio poderá ser extinto por decisão de 2/3 (dois
terços) de seus entes integrantes, através da Assembleia Geral, em
reunião extraordinária especialmente convocada para esse fim,
ratificada por lei de todos os entes consorciados e de acordo com a
legislação federal.
Em caso de extinção será observado o disposto no artigo 29,
parágrafo 1º do Decreto 6.017 de 2.007 e demais legislações
aplicáveis.
O mandato dos membros eleitos e indicados findar-se-á de
imediato, no caso de haver alteração na chefia do Poder Executivo do
ente da Federação consorciado a não ser que o novo chefe do
executivo referende a indicação anterior.
Os municípios que subscrevem este protocolo deverão
ratifica-lo mediante lei, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da respectiva assinatura.
Tendo em vista o desejo manifesto dos municípios em dar
rápido início às atividades do consórcio, os prefeitos signatários
comprometem-se a encaminhar à Câmara de Vereadores, no prazo
de 15 (quinze) dias, contado da assinatura deste Protocolo de
Intenções, projeto de lei objetivando a sua ratificação, para
aprovação em regime de urgência.
Os casos omissos do presente Protocolo de Intenções serão
resolvidos a luz da interpretação e aplicação das normas inseridas na
Lei Federal n. 11.107 de 2.005 e respectiva regulamentação pelo
Decreto n. 6.017 de 2.007, considerada ainda a posição e a ratificação
pela Assembleia Geral.
Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes da
aplicação deste Protocolo de Intenções e do respectivo contrato em
que se transformará, que não sejam satisfatoriamente solucionadas
pela Assembleia Geral, fica eleito o foro da comarca de Presidente
Prudente deste Estado.
E, por assim estarem de pleno acordo com tudo que aqui se
convencionou, as partes celebram e assinam o presente Protocolo
para que surta os devidos e necessários efeitos de direito.
Presidente Prudente, 29 de setembro de 2017
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Prefeito Nelson Roberto Bugalho
MUNICIPIO DE MARILIA
Prefeito Daniel Alonso
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MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS
Prefeito Cristiano Macedo Engel
MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO
Prefeito Marco Rocha
MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNANDES
Prefeito Luccas Inague Rodrigues
MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU
Prefeito Jorge Duran Gonçalvez
MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO
Prefeito Roberto Volpe
MUNICIPIO DE SANTO EXPEDITO
Prefeito Ivandeci Jose Cabral
MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO
Prefeito Horaci Cesar Fernandez
MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES
Prefeito Edmilson Jose Correia
MUNICIPIO DE ANHUMAS
Prefeito Genildo Ramineli
MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO
Prefeito Osvaldo Padovan
MUNICIPIO DE CAIABU
Prefeito Dario Marques Pinheiro
MUNICIPIO DE INDIANA
Prefeito Celeide Aparecida Floriano
MUNICIPIO DE TARABAI
Prefeito Jose Roque da Silva
MUNICIPIO DE PIQUEROBI
Prefeito Valdir Aparecido Lopes
MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS
Prefeito João Batista Amaral
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DOS INDIOS
Prefeito José Amauri Lenzoni”

Prefeitura Municipal de Marília, 02 de julho de 2018.

RETIFICAÇÃO
DECRETO NÚMERO 1 2 3 9 6 DE 29 DE JUNHO DE 2018
DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE
ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
MARILIA (ZONA AZUL) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Leia-se como segue e não como constou:

MUNICIPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA
Prefeito Almira Ribas Garms
MUNICIPIO DE RANCHARIA
Prefeito Alberto Cesar Centeio de Araujo

“(...) Art. 2º. A tarifa a ser praticada será de R$ 1,50 (um real e
cinquenta centavos) por hora. (...)”.
Prefeitura Municipal de Marília, 02 de julho de 2018.
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CONSIDERANDO o acima exposto, expede a seguinte
Portaria:
PORTARIA NÚMERO 3 5 0 9 1
VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES, Corregedora Geral
do Município, usando de atribuições legais,
CONSIDERANDO as informações contidas no Protocolo nº
11626, de 01 de março de 2018, ao qual foi anexado o
Boletim de Ocorrência nº 973, de 29/01/2018, da Delegacia
Seccional de Marília – Plantão, referente ao furto
qualificado constatado na referida data, na sede do Centro
de Referência Especializado de Assistência Social –
CREAS, sito a Rua Padre José de Anchieta nº 95, Bairro
Alto Cafezal, em hora incerta, quando pessoa(s)
desconhecida(s), mediante arrombamento da porta
(madeira) dos fundos, adentrando no local e subtraindo
três ventiladores da marca Britânia, patrimônios ns.
43926, 114664 e 114683, uma mesa (vidro) de centro
redonda e uma caixa de balas e doces, expede a seguinte
Portaria:

Art. único. Fica determinada a instauração de
SINDICÂNCIA, consoante o que dispõe o artigo 58, § 1º, da Lei
SINDICÂNCIA
Complementar nº 680, de 28 de junho de 2013, destinada a apurar
eventual responsabilidade funcional, devendo ser conduzida pela
Comissão Permanente de Sindicância, designada através da Portaria
nº 30123, de 23 de dezembro de 2014, modificada posteriormente,
entrando esta Portaria em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Marília, 02 de julho de 2018.
VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES,
Corregedora Geral do Município
Publicada na Secretaria Municipal da Administração, em 02 de julho
de 2018.
RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ
Secretário Municipal da Administração
/amp
PORTARIA NÚMERO 3 5 0 9 3

Art. único. Fica determinada a instauração de
SINDICÂNCIA, consoante o que dispõe o artigo 58, § 1º, da Lei
SINDICÂNCIA
Complementar nº 680, de 28 de junho de 2013, destinada a apurar
eventual responsabilidade funcional, devendo ser conduzida pela
Comissão Permanente de Sindicância, designada através da Portaria
nº 30123, de 23 de dezembro de 2014, modificada posteriormente,
entrando esta Portaria em vigor na data de sua publicação.

VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES, Corregedora Geral
do Município, usando de atribuições legais,
CONSIDERANDO as informações contidas no Protocolo nº
10372, de 23 de fevereiro de 2018, ao qual foi anexado o
Boletim de Ocorrência nº 1277, de 05/02/2018, da
Delegacia Seccional de Marília – Plantão, referente a fato
ocorrido na UBS Nova Marília, de que na referida data,
por volta das 9 horas, notou-se o desaparecimento de um
aparelho celular, marca Samsung J7 Metal, de
propriedade de uma servidora;

Prefeitura Municipal de Marília, 02 de julho de 2018.
VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES
Corregedora Geral do Município

CONSIDERANDO o acima exposto, expede a seguinte
Portaria:

Publicada na Secretaria Municipal da Administração, em 02 de julho
de 2018.
RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ
Secretário Municipal da Administração
/amp
PORTARIA NÚMERO 3 5 0 9 2
VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES, Corregedora Geral
do Município, usando de atribuições legais, tendo em
vista o que consta no Protocolo nº 10214, de 23 de
fevereiro de 2018,
CONSIDERANDO a informação contida no referido
protocolo, ao qual foi anexado o Boletim de Ocorrência nº
1131, lavrado em 02/02/2018, referente ao fato ocorrido no
antigo Pronto Atendimento da Região Norte (PA Norte),
de que no mês de abril de 2017, foi subtraído um
martelete, marca Makita, patrimônio nº 90.994, uma
furadeira/parafusadeira, marca Makita, patrimônio nº
83585;
CONSIDERANDO ainda que consta também a informação
de que no dia 21/01/2018 foram subtraídas duas
furadeiras/parafusadeiras, marca Makita, patrimônios ns.
83586 e 92.315, que se encontravam no interior do veículo
oficial prefico nº 461, placa SZA-6461, que estava
estacionado no Núcleo de Manutenção da Saúde –
NUMA;

Art. único. Fica determinada a instauração de
SINDICÂNCIA, consoante o que dispõe o artigo 58, § 1º, da Lei
SINDICÂNCIA
Complementar nº 680, de 28 de junho de 2013, destinada a apurar
eventual responsabilidade funcional, devendo ser conduzida pela
Comissão Permanente de Sindicância, designada através da Portaria
nº 30123, de 23 de dezembro de 2014, modificada posteriormente,
entrando esta Portaria em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Marília, 02 de julho de 2018.
VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES,
Corregedora Geral do Município
Publicada na Secretaria Municipal da Administração, em 02 de julho
de 2018.
RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ
Secretário Municipal da Administração
/amp
PORTARIA NÚMERO 3 5 0 9 4
VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES, Corregedora Geral do
Município, usando de atribuições legais, tendo em vista o
que consta no Protocolo nº 6907, de 07 de fevereiro de 2018;
CONSIDERANDO as informações contidas no referido
Protocolo, com base nos relatórios da Divisão de Vigilância
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Epidemiológica e USF Parque dos Ipês, referente à situação
vacinal de uma criança, nascida em 13/09/2017, que na
época dos fatos era pertencente à área de abrangência da
UBS Costa e Silva e que na data de 15/01/2018, estando com
quatro meses de idade, constatou-se que havia apenas o
registro da vacina de BCG em sua carteira de vacinação,
não constando nenhuma outra anotação de outras vacinas
que já deveria ter tomado nesta idade, bem como não
recebeu orientações e agendamento do retorno para as
vacinas subsequentes, de acordo com o calendário vacinal,
também não foi orientada sobre a importância do
seguimento de consulta de puericultura;

dos interessados para serem examinados, a partir desta data, no
portal www.marilia.sp.gov.br/licitacao e junto à Diretoria de
Suprimentos, da Prefeitura Municipal de Marília, no horário de
expediente, na Av. Carlos Gomes, 201, Centro, Marília/SP. Entrega
dos envelopes até dia 06 de agosto de 2018, 17:00 horas. Abertura dos
envelopes: 07 de agosto de 2018, às 09h00. Informações adicionais,
dúvidas e esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de
Seleção, no endereço acima mencionado – telefone (14) 34026062/3402-6045.

CONSIDERANDO ainda a informação de que a USF Parque
dos Ipês, atual Unidade de Saúde da criança em questão,
entrou em contato com a UBS Costa e Silva relatando os
fatos e esta solicitou que a mãe da criança comparecesse na
UBS para solucionar o caso, no entanto, não foi realizada a
atualização do calendário vacinal, apenas registraram no
cartão de vacinação a vacina de Hepatite B que foi
administrada ainda na maternidade;

JUSTIFICATIVA: “Considerando que: - algumas entidades
assistenciais não possuem instituições escolares, sem fins lucrativos,
autorizadas para atenderem alunos do ensino regular; - as entidades:
“Juventude Criativa”, “Amor de Mãe”, “Educandário Bento de Abreu
Sampaio Vidal” e “Eurípides Barsanulfo” já atendem alunos do 1º ao
5º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino, no
contraturno escolar; - os gêneros alimentícios necessários para a
elaboração da merenda são fornecidos pela Secretaria Municipal da
Educação; - docentes, designados em jornada especial, atuam nas
entidades trabalhando com reforço escolar; - servidores municipais
de apoio escolar cumprem suas jornadas nas mencionadas entidades;
- a regularização das situações apontadas deve acontecer por
determinação da Lei Federal nº 13.019/14. Isto posto, entendemos
que o processo de chamamento público, previsto na mencionada Lei,
para a celebração de um termo de colaboração entre Secretaria
Municipal da Educação de Marília e as entidades de assistência
social, deve ser o procedimento legal para o atendimento dos alunos
de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino,
que necessitam de um enriquecimento curricular no contraturno
escolar.”

CONSIDERANDO por fim, o Relatório da Divisão de
Vigilância Epidemiológica dispõe que frente ao fato ocorrido
na UBS Costa e Silva a criança em questão não teve acesso
ao Calendário Nacional de Imunização, sendo, desta forma,
exposta ao risco, expede a seguinte Portaria:
Art. único. Fica determinada a instauração de
SINDICÂNCIA, consoante o que dispõe o artigo 58, § 1º, da Lei
SINDICÂNCIA
Complementar nº 680, de 28 de junho de 2013, destinada à apuração
de eventuais irregularidades e responsabilidade funcional, devendo a
Sindicância ser conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância,
designada através da Portaria nº 30123, de 23 de dezembro de 2014,
entrando esta Portaria em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Marília, 02 de julho de 2018.
VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES
Corregedora Geral do Município
Publicada na Secretaria Municipal da Administração, em 02 de julho
de 2018.
RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ
Secretário Municipal da Administração
/amp

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2018
O Município de MARÍLIA, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de
direito público, com sede a Rua Bahia, nº 40, Centro, Marília – SP,
inscrito no CNPJ sob n.º 44.477.909/0001-00, neste ato representado
pelo Secretário Municipal da Educação, abaixo subscrito, no uso de
suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos
interessados, que fará realizar CHAMAMENTO PÚBLICO para a
seleção de Organizações da Sociedade Civil – OSCs objetivando
promover o desenvolvimento de serviço de Oficinas de
Enriquecimento Curricular, no contraturno escolar, às crianças
devidamente matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental (EMEFs), de ambos os sexos, independentes com ou
sem deficiência, e urgência de uma maior permanência em ambiente
educacional, a fim de garantir a educação integral - Prazo 12 meses,
O inteiro teor do ato convocatório e seus anexos estarão à disposição

HELTER ROGÉRIO BOCHI
Secretário Municipal da Educação

Extrato de Contratos
Contrato CG-1325/18 Contratante Prefeitura Municipal de Marília
Contratada BANCO DO BRASIL S/A Assinatura 27/06/18 Objeto
Acordo de cooperação técnica para utilização de sistema eletrônico
de Licitações, denominado Licitações-e Vigência 27/06/19 Processo
Protocolo n.º 9.793/18.
Contrato Aditivo 05 ao CV-948/13 Conveniente Prefeitura Municipal
de Marília Conveniente CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
Assinatura 15/06/18 Objeto Prorrogação do prazo de vigência do
convênio para implementação do Projeto de Trabalho Social do
Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Residencial Jardim
Trieste Cavichioli, localizado na SP-294 – Padre Nóbrega – 358
unidades habitacionais (SIAPF 0291.761-47/2013) Vigência 08/01/19
Processo Protocolo n.º 29.542/14.
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