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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: NDS DIST. DE MED. LTDA CNPJ 11.034.934/0001-60
ATA 0372/19; EMPENHO 14876/19
Notiﬁco o representante legal da empresa supramencionada, para entregar
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta,
a totalidade do empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas, bem como a
suspensão do direito de licitar e contratar com esta administração pelo prazo
de até 05 anos. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em
querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: SUPERMÉDICA DIST HOSP EIRELI CNPJ
06.065.614/0001/38
ATA 0444/19; EMPENHO 14414/19
CONTRATADA: CASA DA SOGRA COM VAREJ LTDA ME CNPJ
13.021.891/0001-04
ATA 0833/18; EMPENHO 14427/19
Notiﬁco Derradeiramente os representantes legais das empresas supramencionadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente,
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe.
O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das
penalidades administrativas, bem como a suspensão do direito de licitar e
contratar com esta administração pelo prazo de até 05 anos. Fica concedido
o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SISTECNICA INF. E SERV. EIRELI CNPJ 53.249.470/000150
EMPENHOS 12995/19 E 14284/19
Notiﬁco o representante lega da empresa supramencionada, para entregar
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta,
os itens constantes nas Notas de Empenho em epígrafe, conforme especiﬁcações. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação
das penalidades administrativas, bem como a suspensão do direito de licitar
e contratar com esta administração pelo prazo de até 02 anos. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: PAULO C. F. DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ 61.692.422/000160
ATA 0687/18; EMPENHO 12837/19
Notiﬁco Derradeiramente o representante legal da empresa supramencionada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar
do recebimento desta, o saldo restante do empenho em epígrafe. O não
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades
administrativas, bem como a suspensão do direito de licitar e contratar com
esta administração pelo prazo de até 05 anos. Fica concedido o prazo de 05
dias úteis para a empresa em querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. SMS – DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: GUSTAVO H M CHERUBINI ME CNPJ 06.263.134/0001-81
ATA 0365/19; EMPENHOS 12883/19; 13088/19; 13208/19;
CONTRATO PRE 0173/19; EMPENHO 9868/19
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total dos
empenhos supramencionados, e a exemplar instrução do processo administrativo que demonstra terem sido concedidas diversas oportunidades à
empresa para a regularização das obrigações contratuais, com a devida
observância da ampla defesa e contraditório, demonstrando a incapacidade
da contratada de executar os termos acordados. Considerando os princípios
da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da moralidade
administrativa, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93,
bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave a reincidência implicará em
rescisão contratual e penalidades administrativas. Em atendimento aos ditames constitucionais, ﬁca concedido o prazo de 05 dias úteis para empresa
apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia da empresa
e o não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM
EXTRATO
1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
PREGAO ELETRONICO Nº 140/19
CONTRATO Nº PRE/0207/19
CONTRATADA: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRAS EIRELI
Nos termos do artigo 65, II da Lei 8666/93, ﬁca alterada a redação da Cláusula 8ª, item 8.1 do contrato supramencionado. SMTTS. Amaury Hernandes
EXTRATO
1° TERMO ADITIVO CONTRATUAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/18
CONTRATO: DIL/0021/18
CONTRATADA: CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – CPFL PAULISTA
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, ao contrato supramencionado,
ﬁca acrescido aproximadamente 21,80% do valor inicial do contrato. Prefeito
Edinho Araújo
EXTRATO
5° TERMO ADITIVO CONTRATUAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/16
CONTRATO: DIL/0019/16
CONTRATADA: CLAUDENIR SEBASTIÃO CONTE E LUCILA TERESA
PAPACOSTA CONTE
Nos termos do art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado por mais 12
meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SME – Sueli P.
A. Costa
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 296/2019
ATA Nº 0537/19
CONTRATADA: TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI.

OBJETO: Fornecimento de cartuchos e tonners de impressoras – Valores
Unitários - Item 01 - R$52,50; Item 02 - R$34,00; Item 03 - R$39,90; Item 08
- R$19,89; Item 09 - R$135,00; Item 10 - R$64,00; Item 11 - R$26,90; Item
12 - R$37,90; Item 13 - R$38,00; Item 14 - R$38,00; Item 15 - R$38,00; Item
16 - R$52,70; Item 17 - R$83,70; Item 18 - R$26,90; Item 19 - R$19,89; Item
21 - R$33,00; Item 22 - R$65,00 – SMF – Angelo Bevilacqua Neto – Prazo
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 296/2019
ATA Nº 0538/19
CONTRATADA: J. FELIX JUNIOR INFORMATICA ME.
OBJETO: Fornecimento de cartuchos e tonners de impressoras – Valores
Unitários - Item 04 - R$57,00; Item 05 - R$57,00; Item 06 - R$59,00; Item
07 - R$59,00; Item 23 - R$79,00 – SMF – Angelo Bevilacqua Neto – Prazo
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2019
ATA Nº 0539/19
CONTRATADA: V. B. MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valores Unitários - Item
06 - R$0,500; Item 07 - R$0,800; Item 08 - R$115,000; Item 10 - R$3,760;
Item 12 - R$65,200; Item 13 - R$12,000; Item 14 - R$50,000; Item 17 R$3,790; Item 18 - R$3,790; Item 23 - R$3,190; Item 46 - R$0,950; Item 50
- R$35,000 – SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro – Prazo de vigência: 12
meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2019
ATA Nº 0540/19
CONTRATADA: NATULAB LABORATÓRIO S.A.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padronizados na REMUME – Valores Unitários - Item 26 - R$1,790; Item 33 - R$0,400; Item 35
- R$0,739 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 286/2019
ATA Nº 0541/19
CONTRATADA: SPA-INDÚSTRIA QUIMICA LTDA EPP.
OBJETO: Fornecimento de atadura crepe e álcool 70% – Valores Unitários Item 01 - R$3,50; Item 02 - R$3,50 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2019
ATA Nº 0542/19
CONTRATADA: SPA-INDÚSTRIA QUIMICA LTDA EPP.
OBJETO: Fornecimento de sabonete liquido – Valores Unitários - Item 01 R$5,58; Item 02 - R$5,58 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 265/2019
ATA Nº 0543/19
CONTRATADA: LUCAS GUILHERME DA SILVA ME.
OBJETO: Fornecimento de fogão industrial, para atendimento as Unidades
Escolares da Secretaria Municipal de Educação – Valores Unitários - Item
01 - R$1.323,00; Item 02 - R$2.074,99 – SME – Sueli Petronilia A. Costa –
Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 270/2019
ATA Nº 0544/19
CONTRATADA: LUCAS GUILHERME DA SILVA ME.
OBJETO: Fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática,
para atendimento às Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino –
Valor Unitário - Item 05 - R$17,00 – SME – Sueli Petronilia A. Costa – Prazo
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2019
ATA Nº 0545/19
CONTRATADA: R.D. VELANI - ELETRICA.
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valores Unitários - Item 01
- R$63,000; Item 24 - R$2,290; Item 25 - R$14,900; Item 33 - R$3,100; Item
34 - R$3,250; Item 35 - R$3,900; Item 38 - R$0,990; Item 39 - R$2,300; Item
41 - R$15,500; Item 48 - R$69,800; Item 53 - R$166,200 – SMAURB – Kátia
Regina P. Casemiro – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2019
ATA Nº 0546/19
CONTRATADA: RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP.
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valores Unitários - Item 21 R$2,510; Item 47 - R$3,900 – SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro – Prazo
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2019
CONTRATO PRE/0247/19
CONTRATADA: ATONS DO BRASIL DISTR. DE PROD. HOSPITALARES
LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos – Itens 09 e 16 - SMS - Prazo de
vigência: 06 meses. Valor Total: R$1.036,800.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2019
CONTRATO PRE/0248/19
CONTRATADA: OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZAÇÃO EIRELI.
OBJETO: Prestação de serviços de esterilização de materiais médicos
hospitalares – Item 01 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total:
R$849.950,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 303/2019
CONTRATO PRE/0249/19
CONTRATADA: LCF SERVIÇOS DE ESCRITORIO E TREINAMENTO
GERENCIAL EIRELI.
OBJETO: Prestação de serviços de monitor nos locais de recreação e equipamentos esportivos – Item 01 - SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli - Prazo
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$198.999,96.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2019
CONTRATO PRE/0250/19
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S/A.
OBJETO: Aquisição de medicamentos – Itens 11 e-12 - SMS - Prazo de
vigência: 06 meses. Valor Total: R$50.011,520.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2019
CONTRATO PRE/0251/19
CONTRATADA: TARRAF DANDA COMERCIAL DE MOTOS LTDA.
OBJETO: Aquisição de motocicletas para uso da Polícia Militar conforme
convênio estadual com o Município – Item 01 - SMTTS – Amaury Hernandes - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$239.000,00.
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2019
CONTRATO Nº TOP/0032/19
CONTRATADA: MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento de materiais para
a execução das obras de reforma/readequação da EM João Jorge Sabino –
SME – Sueli Petronilia A. Costa - Prazo de vigência: 255 dias – Valor Total
R$288.795,51.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 345/2019 – Processo n.º 13.130/2019
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de
serviço de reforma de toldos das unidades escolares da rede municipal de
ensino. Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública realizada on-line
com inicio dia 19/07/2019, sendo adjudicados os itens à empresa declarada
vencedora: JOEL GIBERTONI ME lotes 1 e 2. Não houve manifestação
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de
Compras” – Mariana C Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma
irregularidade. Sueli Petronilia Amancio Costa – Secretária Municipal de
Educação.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 386/2019, processo
13.491/2019, objetivando o registro de preços para aquisição de mobiliário
de madeira(armários e racks) para atendimento das unidades escolares.
Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á
até o dia 09/08/2019, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na
íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 393/2019, processo
13.526/2019, objetivando o registro de preços para contratação de empresa
para chamada técnica de prestação de serviços de instalação de condicionadores de ar nas unidades escolares da rede municipal. Secretaria
Municipal de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia
09/08/2019, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal
de Compras.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2019
PROCESSO nº 008/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS DA EMURB
O Sr.Rodrigo Ildebrando Juliano, Diretor Presidente da EMURB - Empresa
Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto (SP), torna público, para
conhecimento dos interessados que a licitação em epígrafe, programada
para sua abertura no dia 25 de julho de 2019 às 09h30min, foi considerada
DESERTA, em razão da falta de empresas interessadas, conforme registrado em ATA de abertura de sessão pública.
São José do Rio Preto, 25 de julho de 2019.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA N.º 32.828 DE 19 DE JULHO DE 2019
EXONERA, a pedido, DAIANE CRISTINA FONTANELI, do Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA – CD.101.2, constante do Anexo I
da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º
360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017,
541/2017, 577/2018 e 583/2018, lotada na Coordenadoria de Rádio Educativa da SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, nomeada
pela Portaria n.º 30.737 de 10 de julho de 2018, surtindo os efeitos desta a
partir de 22 de julho de 2019.
PORTARIA N.º 32.838 DE 23 DE JULHO DE 2019 (Republicação por Incorreção)
DESIGNA, JOSILENI RAFAEL DA SILVA para substituir o(a) servidor(a)
BRUNA LAIS ROCHA AMANCIO – ocupante da gratiﬁcação por função
– CHEFIA DE SETOR, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º
05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de 16/07/2019.
PORTARIA N.º 32.851 DE 24 DE JULHO DE 2019
DESIGNA, MARCIO ROBERTO GAVETTI SEREGNI para substituir o(a)
servidor(a) LUCIANA CRISTINA VALE PELA – ocupante da gratiﬁcação
por função – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA, nos
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu
período de férias, a partir de 10/07/2019.
PORTARIA N.º 32.852 DE 24 DE JULHO DE 2019
DESIGNA, ALESSANDRA VALERIA RAMIN AMORIM para substituir o(a)
servidor(a) ANA CAROLINA TREVIZAN SILVESTRINI – ocupante da gratiﬁcação por função – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA,
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar
seu período de férias, a partir de 22/07/2019.
PORTARIA N.º 32.853 DE 24 DE JULHO DE 2019
DESIGNA, JUCILANE ANDRADE SOBRINHO para substituir o(a) servidor(a) MARINA SARTORI CORREA GONÇALVES – ocupante da gratiﬁca-
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ção por função – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA,
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar
seu período de férias, a partir de 30/07/2019.
PORTARIA N.º 32.854 DE 24 DE JULHO DE 2019
DESIGNA, ANA PAULA DE LAZARO para substituir o(a) servidor(a) LEIA
MARTINS AZEVEDO – ocupante da gratiﬁcação por função – CHEFIA DE
SETOR, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto
durar seu período de férias, a partir de 15/07/2019.
PORTARIA N.º 32.855 DE 24 DE JULHO DE 2019
DESIGNA, ELOISA BATISTA BIGULIM para substituir o(a) servidor(a)
ROSANGELA APARECIDA JUSTO - ocupante da função de conﬁança gratiﬁcada – CHEFE DE DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos termos do artigo
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a
partir de 22/07/2019.
PORTARIA N.º 32.856 DE 24 DE JULHO DE 2019
DESIGNA, ANDREA CRISTINA ASSUMPCAO FONSECA para substituir
o(a) servidor(a) LEILA NASSER LOPES - ocupante da função de conﬁança gratiﬁcada – CHEFE DE DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos termos do
artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de
férias, a partir de 29/07/2019.
PORTARIA N.º 812 DE 24 DE JULHO DE 2019
DEISGNA, os(as) servidores(as) ROSEMEIRE RODRIGUES COSTA
MACEDO, DIEGO FERREIRA PAULO e MARCUS VINICIUS DE CARVALHO SCAFE para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituírem
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para apuração dos fatos relatados no TC000313/0008/02.
PORTARIA N.º 32.857 DE 24 DE JULHO DE 2019
DESIGNA, MANOELA GODA MARQUES FELIPE para substituir o(a) servidor(a) CARLA RENATA DE GIORGIO – ocupante da gratiﬁcação - CHEFE
DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, nos termos do artigo 68, da Lei
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença prêmio, a
partir de 22/07/2019.
PORTARIA N.º 32.863 DE 24 DE JULHO DE 2019
DESIGNA, SUELI APARECIDA VELOSO para substituir o(a) servidor(a)
CARLOS ANDRE MEDEIROS LAMIN ocupante do cargo em comissão –
DIRETOR – CD. 101.3, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º
05/90, enquanto durar seu período de licença saúde acompanhante, a partir
de 15/07/2019.
LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal da Fazenda
JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de
08/06/1994, justiﬁcamos que o pagamento abaixo identiﬁcado, foi pago
independente de sua ordem cronológica, para dar continuidade aos serviços
essenciais desta PM, pois estão presentes relevantes razões de interesse
Público.
CREDOR: 964751 – Automec Comércio de Veículos Novos e Usados Ltda
Ordem de Pagamento: 1658/2019 – 1659/2019
Valor : R$ 209.000,00
CREDOR: 156948 – Mercadão de Tratores Rio Preto Ltda
Ordem de Pagamento: 1660/2019 – 1661/2019
Valor : R$ 20.000,00
Motivo: Aguardando liberação recurso Federal
São José do Rio Preto, 25 de Julho de 2019.
Jose Martinho Wolf Ravazzi Neto
Assessor de Secretaria

DECRETO Nº 18.355
DE 23 DE JULHO DE 2019.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo
5º da Lei nº 12.581 de 18 de dezembro de 2018,
D E C R ETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional
Suplementar, no valor de R$ 1.550.000,00 (Um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais), para reforço da dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 331 R$ 1.550.000,00
Programa 13 – Ensino municipal
09.003.12.365.0013.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa
jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo
1º decorrem do superávit ﬁnanceiro veriﬁcado no Balanço Patrimonial do
exercício de 2018, nos termos do que dispõe o inciso I do §1º do artigo 43,
da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional
Suplementar, no valor de R$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil
reais), para reforço da dotação orçamentária a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 688 R$ 450.000,00
Programa 13 – Ensino municipal
09.002.12.361.0013.2001.3191.13.02 – Obrigações patronais
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 3º
decorrem do provável excesso de arrecadação nas rubricas de receita 686
e 28, nos termos do que dispõe o inciso II do §1º e §3º do artigo 43, da Lei
Federal nº 4.320/64.
Art. 5º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional
Suplementar, no valor de R$ 9.730.000,00 (Nove milhões, setecentos e
trinta mil reais), para reforço das dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 331 R$ 3.450.000,00
Programa 13 – Ensino municipal
09.003.12.365.0013.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa
jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 688 R$ 1.940.000,00
Programa 13 – Ensino municipal
09.002.12.361.0013.2001.3191.13.02 – Obrigações patronais
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 689 R$ 1.060.000,00
Programa 13 – Ensino municipal
09.003.12.365.0013.2001.3191.13.02 – Obrigações patronais
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 317 R$ 720.000,00
Programa 13 – Ensino municipal
09.002.12.361.0013.2001.3350.43.05 – Subvenções sociais
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 623 R$ 2.500.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
10.001.15.122.0002.2001.4490.52.07 – Equipamentos e material permanente
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 459 R$ 60.000,00
Programa 15 – Fomento a cultura
15.001.13.392.0015.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa
jurídica
Art. 6º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo
5º decorrem das anulações parciais das dotações orçamentárias a seguir
descritas, nos termos do que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei
Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 300 R$ 2.400.000,00
Programa 13 – Ensino municipal
09.002.12.361.0013.2001.3191.13.01 – Outros serviços de terceiros pessoa
jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 328 R$ 1.050.000,00
Programa 13 – Ensino municipal
09.003.12.365.0013.2001.3191.13.01 – Obrigações patronais
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 690 R$ 3.000.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
09.001.12.122.0002.2001.3390.39.02 – Outros serviços de terceiros pessoa
jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 309 R$ 720.000,00

Jornal
Programa 13 – Ensino municipal
09.002.12.361.0013.2001.3390.39.05 – Outros serviços de terceiros pessoa
jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Ficha 141 R$ 2.500.000,00
Programa 20 – Políticas ambientais e sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2032.4490.51.07 – Obras e instalações
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 661 R$ 60.000,00
Programa 15 – Fomento a cultura
15.001.13.392.0015.2001.4490.51.01 – Obras e instalações
Art. 7º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 2018/2021
e LDO 2019, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme
descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 23 de julho de 2019, 167º Ano de
Fundação e 125º ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por aﬁxação na
mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.
DECRETO Nº 18.357
DE 25 DE JULHO DE 2019.
Declara Hóspede Oﬁcial do Município a Ministra de Estado da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município São José do Rio Preto, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 64,
VI; da Lei Orgânica deste Município, e;
Considerando que neste 25 de julho do corrente ano, o Município será
agraciado com a visita oﬁcial da Ministra de Estado da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos, Sra. Damares Alves;
Considerando que tal visita constitui motivo de orgulho e satisfação para
nossa cidade;
Considerando o interesse público local;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica declarada Hóspede Oﬁcial do Município, a Ilustre Ministra de
Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Sra. Damares Alves,
durante sua permanência e estada em nossa cidade, especialmente no dia
25 de julho do corrente.
Art. 2º. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Município, suplementadas se necessário.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 25 de julho de 2019, 167º ano de
Fundação e 125º ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por aﬁxação na
mesma data e no local de costume e, pela Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.358
DE 25 DE JULHO DE 2019.
Cria Escola Municipal no Bairro Boa Vista.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
e nos termos do art. 64, VI, da Lei Orgânica do Município;
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica criada a Escola Municipal que atenderá alunos da Educação
Infantil e funcionará no imóvel localizado na Rua Silva Jardim, nº 1831, no
Bairro Boa Vista.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 25 de julho de 2019, 167º Ano de
Fundação e 125º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
SUELI PETRONILIA AMANCIO COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por aﬁxação na
mesma data e local de costume e, pela imprensa local.

DECRETO Nº 18.359
DE 25 DE JULHO DE 2019.
Substitui membro nomeado pelo Decreto nº 17.724/17, para compor
a Comissão Municipal de Fiscalização e Recebimento de Serviços de
Limpeza Pública e pelo Decreto nº 17.725/17, para compor a Comissão de
recebimento e ﬁscalização dos serviços de coleta resíduos da saúde RSSS
(Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde).
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo
64, item VI da Lei Orgânica do Município;
D E C R ETA:
Art. 1º. Fica nomeado para compor para compor a Comissão Municipal
de Fiscalização e Recebimento de Serviços de Limpeza Pública, Lourival
Morais, em substituição a Maristela Franco Romão, nomeada pelo art. 1º,
III, do Decreto nº 17.724, de 24 de fevereiro de 2017.
Art. 2º. Fica nomeado para compor para compor a Comissão de recebimento e ﬁscalização dos serviços de coleta resíduos da saúde RSSS (Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde), Lourival Morais, em substituição a
Maristela Franco Romão, nomeada pelo art. 1º, III, do Decreto nº 17.725, de
24 de fevereiro de 2017.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 25 de julho de 2019, 167º Ano de
Fundação e 125º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
KÁTIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e em seguida publicado por aﬁxação na
mesma data e local de costume e pela Imprensa local.
DECRETO Nº 18.360
DE 25 DE JULHO DE 2019.
Aprova o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Assistência Social,
objeto do Anexo I que integra o presente e nos termos da Lei Complementar Municipal nº 598, de 4 de julho de 2019.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo
64, item VI, da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aprovado o Regimento Interno da Secretaria Municipal de
Assistência Social, nos termos da Lei Complementar nº 598, de 4 de julho
de 2019, conforme Anexo I que integra o presente Decreto.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 13 de julho de 2019, revogado o Decreto nº 15.972, de 06 de
outubro de 2011.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 25 de julho de 2019, 167º Ano de
Fundação e 125º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
PATRICIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no livro de Decretos e, em seguida publicado por aﬁxação na

mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
ANEXO I
REGIMENTO INTERNO
ARTIGO 1º - Fica aprovado o Regimento Interno da Secretaria Municipal de
Assistência Social.
TÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO E DA COMPETENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA GERAL
ARTIGO 2º - A Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, é o órgão da administração pública direta, que tem por ﬁnalidade a coordenação,
formulação e implementação da Política Municipal de Assistência Social
e do Sistema Único de Assistência Social – SUAS (lei nº 12.435/2011) no
município de São José do Rio Preto, além da gestão dos fundos municipais
de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente, respeitando os princípios e diretrizes de participação, descentralização e controle
das ações.
ARTIGO 3º - À Secretaria Municipal de Assistência Social compete, especiﬁcamente:
I.
estabelecer a assistência social no Município de São José do
Rio Preto, como política pública inserida no sistema de proteção social,
viabilizando o processo de implantação da Política Nacional de Assistência
Social, de forma pactuada com as demais esferas governamentais;
II.
implementar o Sistema Único de Assistência Social – SUAS no
Município de São José do Rio Preto, assegurando a identidade e a unicidade de comando nas unidades centralizadas e descentralizadas de assistência social, tendo por objetivos a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa dos direitos; (lei 12.435 não sei se precisa colocar na íntegra
este artigo)
III.
cumprir as responsabilidades e requisitos referentes à condição
de gestão plena da assistência social pactuados pelo Município, conforme o
previsto na Norma Operacional Básica – NOB/ SUAS;
IV.
operacionalizar o Sistema Único de Assistência Social segundo os princípios da universalidade, gratuidade, integralidade da proteção
social, intersetorialidade e equidade;
V.
elaborar, coordenar e executar o Plano Municipal de Assistência
Social;
VI.
promover e regular os benefícios, serviços, programas e projetos
de proteção social básica e especial, a ﬁm de prevenir e reverter situações
de vulnerabilidades e riscos sociais;
VII.
coordenar a gestão do Cadastro Único, Programas de Transferência de Renda, Benefícios Continuados e Eventuais, articulando-os aos
demais programas, projetos e serviços de proteção social básica e especial;
VIII.
desenvolver programas, projetos e atividades em conjunto com o
Grupo Gestor Intersetorial determinado pela lei nº.10.289/08, e disciplinado
pelo Decreto Municipal nº 18.138/2018 que dispõe sobre a criação do Grupo Gestor Intersetorial e da Articulação das Políticas Públicas nas Regiões
instituídas através da divisão geográﬁca do Município;
IX.
estabelecer diretrizes em âmbito municipal, para o ﬁnanciamento
dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados
pelas Organizações da Sociedade Civil - OSC’s por meio de parcerias com
o Município;
X.
realizar convênios e parcerias com entidades e organizações de
assistência social não governamentais, regularmente inscritas no Conselho
Municipal de Assistência Social, mantendo acompanhamento e o registro
atualizado de suas atividades;
XI.
apoiar e implementar do Sistema Informatizado de cadastro de
entidades e organizações de assistência social do município de São José
do Rio Preto, inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social;
XII.
desenvolver estudos, pesquisas, diagnósticos das necessidades
da população e formulação de proposições para a área de assistência
social no âmbito do Município;
XIII.
implementar o sistema de informações relativas à área de
assistência social, com vistas ao planejamento, controle e monitoramento
das ações e avaliação dos resultados da Política Municipal de Assistência
Social;
XIV.
gerir o orçamento e os recursos ﬁnanceiros do Fundo Municipal
de Assistência Social e do Fundo Especiais, de acordo com as diretrizes
estabelecidas pela Norma Operacional Básica/Sistema Único da Assistência Social (NOB/SUAS) e a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS);
XV.
expedir atos normativos necessários à gestão do Fundo Municipal
de Assistência Social e do Fundo Especiais, respeitada a legislação aplicável ao funcionamento dos Conselhos;
XVI.
elaborar planos anuais e plurianuais de aplicação de recursos dos
respectivos Fundos sob sua gestão, submetendo-os à aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social;
XVII.
formular política para a formação sistemática e continuada de
recursos humanos no campo da assistência social, observando as diretrizes
da NOB-RH/SUAS;
ARTIGO 4º - Ao Secretário Municipal de Assistência Social – NE compete,
especiﬁcamente:
I.
planejar, coordenar, executar e avaliar as ações voltadas para o
cumprimento da Política Municipal de Assistência Social, com objetivo de
garantir proteção social à família, à infância, à adolescência, à juventude e
à velhice;
II.
implantar programas, projetos, benefícios e serviços de proteção
social básica e especial, a ﬁm de prevenir e reverter, situações de vulnerabilidade e riscos sociais priorizando a centralidade na família e a convivência
familiar e comunitária;
III.
desenvolver programas, projetos e serviços de proteção socioeducativa no atendimento às crianças e adolescentes em situação de risco
pessoal e social, visando garantir segurança de sobrevivência, de acolhida,
de convívio ou vivência familiar;
IV.
consolidar a política de atendimento às pessoas em situação de
rua, como política pública, no município de São José do Rio Preto, visando
a efetivação dos direitos do cidadão;
V.
estabelecer as diretrizes para a prestação de serviços socioassistenciais e a regulação das relações entre o município de São José do Rio
Preto e organizações não governamentais;
VI.
desenvolver projetos e ações visando a promoção da autonomia,
inclusão social e atendimento preferencial dos idosos;
VII.
exercer outras atividades correlatas à sua competência.
CAPÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO
ARTIGO 5º - Integram a estrutura organizacional e administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social as seguintes unidades:
1.
Gabinete Secretário
1.1.
Setor de Apoio Administrativo
1.2.

Divisão de Conselhos de Direitos

1.2.1.

Setor de Acompanhamento dos Conselhos

1.3. Coordenadoria de Gestão Operacional
1.3.1. Divisão de Gestão Operacional
1.3.1.1. Gerência de Tecnologia da Informação
1.3.1.1.1. Setor de Infraestrutura
1.3.1.1.2. Seção de Apoio
1.3.1.2. Departamento Administrativo e de Execução Orçamentária
1.3.1.2.1. Seção de Execução Orçamentária
1.3.1.2.2. Setor de Acompanhamento de Contratos e Monitoramento de
Serviços
1.3.1.2.3. Setor de Compras e Bens de Consumo e Permanente
1.3.1.2.4. Setor de Manutenção e Patrimônio
1.3.1.2.5. Setor de Almoxarifado
1.3.1.2.5.1. Seção de Apoio
1.3.1.3. Departamento de Gestão de Repasse de Recursos Públicos
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Jornal
1.3.1.3.1. Seção de Execução e Prestação de Contas de Convênios
1.3.1.3.2. Setor de Parcerias
1.3.1.3.2.1. Seção de Execução das Parcerias
1.3.1.3.3. Setor de Gestão de Parceria I
1.3.1.3.4. Setor de Gestão de Parceria II
1.4. Coordenadoria de Gestão do SUAS
1.4.1. Divisão de Gestão
1.4.1.1. Departamento de Gestão de Trabalho do SUAS
1.4.1.1.1. Seção de Apoio
1.4.1.1.2. Setor de Educação Permanente e Capacitação
1.4.1.1.3. Setor de Gestão de Pessoas
1.4.1.1.4. Seção de Informação
1.4.1.2. Departamento de Gestão de Cadastro Único, Benefícios e Transferência de Renda
1.4.1.2.1. Seção de Gestão de Cadastros
1.4.1.2.2. Seção de Gestão de Benefícios e Transferência de Renda
1.4.1.3. Departamento de Vigilância Socioassistencial
1.4.1.3.1. Gerência do Sistema Socioterritorial do SUAS - SISSUAS – Rio
Preto
1.4.1.3.2. Setor de Estudos e Pesquisas
1.4.1.3.3. Seção de Regulação
1.4.1.3.4. Seção de Monitoramento e Avaliação do SUAS
1.5. Coordenadoria de Proteção Social
1.5.1. Divisão de Articulação da Rede Socioassistencial
1.5.2. Divisão de Proteção Social Básica
1.5.2.1. Departamento de Proteção Social Básica
1.5.2.1.1. Seção de Apoio Administrativo
1.5.2.1.2. Gerência da Proteção Social Básica
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social
1.5.2.1.3. CRAS Antunes
1.5.2.1.4. CRAS Belo Horizonte
1.5.2.1.5. CRAS Centro
1.5.2.1.6. CRAS Eldorado
1.5.2.1.7. CRAS João Paulo II
1.5.2.1.8. CRAS Lealdade e Amizade
1.5.2.1.9. CRAS Novo Mundo
1.5.2.1.10. CRAS Parque da Cidadania
1.5.2.1.11. CRAS São Deocleciano
1.5.2.1.12. CRAS Santo Antônio
1.5.2.1.13. CRAS Solo Sagrado
1.5.2.1.14. CRAS Schimitt
1.5.2.1.15. CRAS Vila Toninho
1.5.2.1.16. Seção do CCJ
1.5.2.1.17. Seção do CCI
1.5.2.1.18. Seção do CCF
1.5.3. Divisão de Proteção Social Especial
1.5.3.1. Departamento de PSE de Média e Alta Complexidade
1.5.3.1.1. Seção de Apoio Administrativo
1.5.3.1.2. Gerência da Proteção Social Especial
CREAS – Centro de Referencia Especializado Da Assistência Social
1.5.3.1.3. CREAS I
1.5.3.1.4. CREAS II
1.5.3.1.5. Centro POP
CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS
SEÇÃO I
DO GABINETE DO SECRETÁRIO
ARTIGO 6º – Ao Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social
compete planejar, coordenar e executar as diversas funções de assistência
ao Secretário.
I.
atender os que procurarem o Gabinete da Secretaria, orientando-os e prestando-lhes as informações necessárias ou encaminhando-os,
quando for o caso, ao Secretário ou a outras unidades da Secretaria;
II.
controlar a agenda de compromissos do Secretário;
III.
promover o recebimento e a distribuição da correspondência
oﬁcial dirigida ao Secretário;
IV.
fazer com que os atos a serem assinados pelo Secretário, a sua
correspondência oﬁcial e o seu expediente sejam devidamente preparados
e encaminhados;
V.
revisar os atos, correspondências e outros documentos que
devam ser assinados pelo Secretário; e
VI.
exercer outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 7º – Ao Chefe de Gabinete (Chefe de Gabinete do Secretário –
CD.101.2) compete, especiﬁcamente:
I.
dirigir os trabalhos inerentes ao Gabinete;
II.
executar e fazer executar as ordens emanadas do Secretário;
III.
proferir despachos interlocutórios ou de encaminhamento dos
processos;
IV.
assistir ao Secretário em questões que envolvam tomadas de decisão sobre assuntos pertinentes ao Gabinete e aos serviços de expediente,
protocolo e arquivo;
V.
coordenar e promover as publicações oﬁciais do Gabinete no
Diário Oﬁcial do Município; e
VI.
assessorar o Secretário Municipal de Assistência Social no relacionamento com a imprensa;
VII.
desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 8º – Ao Assessor de Secretaria – CA.102.4 compete, especiﬁcamente:
I.
assessorar tecnicamente o titular da pasta no desempenho das
atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social em todas as instâncias e decidir supletivamente;
II.
elaborar relatórios gerenciais que apoiem a tomada de decisão

pelo titular da pasta;
III.
coordenar as atividades de administração e de desenvolvimento
organizacional no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, em
consonância com as diretrizes emitidas pelo titular da pasta;
IV.
assessorar na elaboração de estratégias de trabalho e organização, capazes de proporcionar o melhor aproveitamento dos recursos da
Secretaria;
V.
acompanhar as licitações atinentes à Secretaria;
VI.
consolidar e submeter ao Secretário a proposta orçamentária
anual da Secretaria;
VII.
coordenar as ações de programação e execução orçamentária da
pasta;
VIII.
assessorar e assistir a cheﬁa sobre as matérias pertinentes à
pasta, em especial no planejamento e implementação de ações para cumprimento das responsabilidades e requisitos referentes à condição de gestão
plena da assistência social pactuados pelo Município, conforme o previsto
na Norma Operacional Básica – NOB/ SUAS,
IX.
assessorar na elaboração, coordenação e execução do Plano
Municipal de Assistência Social;
X.
substituir o Secretário em suas ausências e impedimentos legais;
e
XI.
desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 9º - Ao Assessor Especial – CA.102.3 compete, especiﬁcamente:
I.
assessorar e assistir a cheﬁa sobre as matérias pertinentes à
pasta;
II.
assessorar na articulação com órgãos da Administração e com as
demais autoridades constituídas;
III.
auxiliar o superior hierárquico na deﬁnição das ações da sua área
de competência;
IV.
instruir expedientes administrativos que lhes sejam submetidos;
V.
receber e despachar, diretamente com o superior hierárquico
documentos referentes à pasta;
VI.
acompanhar ou representar, quando solicitado, o superior hierárquico em reuniões, eventos e solenidades;
VII.
promover a divulgação das informações de interesse público da
pasta;
VIII.
assessorar o Secretário Municipal de Assistência Social no relacionamento com a imprensa;
IX.
implementar meios de garantir o ﬂuxo de informações atualizadas;
X.
assessorar as unidades da Secretaria, conforme designação do
Secretário, contribuindo para a execução dos projetos e/ou atividades da
sua unidade;
XI.
elaborar relatórios, quando solicitado, sobre matérias afetas à sua
área de atuação; e
XII.
desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 10º – Ao Setor de Apoio Administrativo, compete:
I.
receber, organizar e manter o arquivamento de documentos
oﬁciais;
II.
elaborar, digitar e expedir minutas da correspondência oﬁcial e
demais atos administrativos;
III.
promover o atendimento e orientação do público que procura o
Gabinete, procedendo aos encaminhamentos necessários;
IV.
propor medidas de simpliﬁcação e melhoria administrativa junto ao
Gabinete;
V.
registrar a entrada e saída de documentos, protocolando todo
expediente oﬁcial registrando sua tramitação;
VI.
realizar e controlar a agenda do Gabinete, e demais atos inerentes a ação;
VII.
desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
Parágrafo único: Ao Chefe de Setor de Apoio Administrativo compete cumprir e fazer cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 11 - À Divisão de Conselhos de Direitos, compete:
I.
coordenar, orientar e prestar suporte técnico na área de direitos
sociais aos agentes públicos;
II.
indicar diretrizes que orientem a promoção dos direitos sociais;
III.
indicar programas, projetos e ações relacionados a defesa dos
direitos sociais;
IV.
articular parcerias para trabalho de promoção de defesa de direitos sociais aos usuários da Política de Assistência Social;
V.
desenvolver ações de integração permanente com os Conselho
de Direitos, no sentido de discutir e avaliar a Política Pública no Município,
juntamente com os setores competentes;
VI.
organizar, implantar e sistematizar informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações; e
VII.
desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 12 – Ao Chefe de Divisão de Conselhos de Direitos (CD.101.1)
compete, especiﬁcamente:
I.
planejar, coordenar e promover a execução das atividades de
competência da unidade ou serviços sob a sua subordinação imediata;
II.
assessorar e acompanhar o atendimento aos encaminhamentos e
decisões dos Conselhos, junto às demais unidades da Secretaria;
III.
realizar estudos e levantamentos que avaliem e ofereçam subsídios e informações ao Secretário, visando à apreciação das demandas dos
Conselhos;
IV.
proceder à análise do mérito das solicitações de materiais, de
pessoal, de serviços e outras necessidades apontadas pelos Conselhos,
indicando as prioridades de atendimento frente aos recursos disponíveis da
Secretaria;
V.
assistir ao respectivo superior hierárquico nos assuntos de sua
competência;
VI.
propor medidas que visem a racionalização e aprimoramento dos
trabalhos afetos à sua unidade;
VII.
desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 13 - Ao Setor de Acompanhamento dos Conselhos, compete:
I.
desenvolver ações de integração permanente com os Conselhos,
no sentido de discutir e avaliar a Política Pública no Município, juntamente
com os setores competentes;
II.
acompanhar o atendimento e os encaminhamentos e decisões
dos Conselhos, junto às demais unidades da Secretaria;
III.
estabelecer estratégias para o fortalecimento dos Conselhos
priorizando a articulação com as autoridades públicas em geral, no âmbito
do executivo e do legislativo, e a democratização das informações relativas
às diversas políticas sociais e articulação com os conselhos setoriais.
IV.
propiciar aos Conselhos informações atualizadas sobre as ações
governamentais e não governamentais (portarias, instruções normativas, notas técnicas e outros instrumentos), dentro da política pública estabelecida
para o atendimento à criança e ao adolescente, ao idoso e à família;
V.
garantir a qualidade das informações que são passadas aos conselheiros de forma a subsidiar a tomada de decisões;
VI.
apoiar e incentivar novas iniciativas para a criação de espaços de
controle social, principalmente fortalecer os conselhos como espaços legal e
legítimo de deliberação das políticas garantidoras de direitos;
VII.
realizar estudos e levantamentos que avaliem e ofereçam subsídios e informações visando à apreciação das demandas dos Conselhos;
VIII.
assessorar os Conselhos na organização e sistematização de
suas atividades, mantendo cadastro e controle atualizado dos recursos
humanos, instalações e materiais alocados pela Secretaria, informando ao
superior os casos em que forem veriﬁcadas irregularidades;
IX.
contribuir para o processo de democratização das políticas
sociais, visando a ampliação dos canais de participação da população na
formulação e controle da gestão das políticas para a garantia de direitos;
X.
proceder à análise do mérito das solicitações de materiais, de
pessoal, de serviços e outras necessidades apontadas pelos Conselhos,
indicando as prioridades de atendimento frente aos recursos disponíveis da
Secretaria;
XI.
realizar a sistematização de informações produzindo dados estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento de
ações;
XII.
coordenar e acompanhar questões pertinentes ao funcionamento
dos Conselhos e sua Unidade;
XIII.
contribuir na deﬁnição das funções dos conselhos no desempenho
das atribuições, fomentando a importância de órgão ﬁscalizador do exercício
do controle social, principalmente por se tratar de instancias de defesa dos
direitos sociais e de promoção e controle das políticas públicas.
XIV.
orientar as ações dos conselhos visando à garantia da qualidade
dos serviços prestados, no sentido de avaliar e qualiﬁcar as ações socioassistenciais da política social.
XV.
desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
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Parágrafo único: Ao Chefe de Setor de Acompanhamento dos Conselhos
compete cumprir e fazer cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 14 – À Coordenadoria de Gestão Operacional, compete:
I.
planejar, dirigir, coordenar, orientar a execução, acompanhar e
avaliar as atividades das suas respectivas unidades;
II.
coordenar e elaborar atos administrativos e normativos, protocolos e outros afetos a área;
III.
promover estudos e pesquisas sobre as atividades de sua competência;
IV.
gerenciar os projetos estratégicos relacionados à gestão e ao
desenvolvimento operacional;
V.
promover ações que propiciem uma atuação coordenada e
integrada com as políticas públicas e de Gestão e de Desenvolvimento
operacional;
VI.
promover melhoria constante nos procedimentos operacionais e
de gestão;
VII.
monitorar a movimentação das receitas e despesas afetas ao
orçamento;
VIII.
acompanhar, controlar e manter atualizado dados referentes à
execução orçamentária;
IX.
realizar estudos sistemáticos da receita e da despesa da Secretaria, informando os resultados e propondo medidas regularizadoras;
X.
conduzir os trâmites administrativos para a execução orçamentária do órgão gestor e dos fundos especiais a ele vinculados;
XI.
viabilizar a infraestrutura para o funcionamento dos projetos,
serviços e ações da secretaria, dos conselhos e fundos administrativamente
vinculados a Secretaria;
XII.
viabilizar a infraestrutura para a organização de eventos e conferências afetos à política de assistência social;
XIII.
monitorar os processos licitatórios que afetam a secretaria;
XIV.
acompanhar a promoção e articulação entre as unidades da
Coordenadoria e com as demais unidades da Secretaria;
XV.
coordenar o processo de elaboração do Plano Municipal e da
proposta orçamentária (- plano plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA), em conjunto com as demais
instâncias da secretaria;
XVI.
emitir relatórios e pareceres técnicos que consolidem informações
para subsidiar decisões da Secretaria, em matéria de recursos operacionais;
XVII.
contribuir com a Coordenadoria de Gestão Operacional nas atribuições a ela pertinentes;
XVIII.
organizar, implantar e sistematizar informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
ARTIGO 15 – Ao Chefe da Coordenadoria de Gestão Operacional (Chefe
de Coordenadoria – CD.101.2) compete, especiﬁcamente:
I.
planejar, coordenar e promover a execução das atividades de
competência da unidade ou serviços sob a sua subordinação imediata;
II.
propor medidas de aperfeiçoamento dos trabalhos executados
pelos departamentos;
III.
assistir ao respectivo superior hierárquico nos assuntos de sua
competência;
IV.
Propor medidas que visem a racionalização e aprimoramento dos
trabalhos afetos à sua unidade; e
V.
elaborar relatórios gerenciais para o acompanhamento do Titular
da Pasta sobre a execução dos serviços da gestão operacional;
VI.
encaminhar ao chefe imediato relatórios gerenciais periódicos, ou
quando solicitado;
VII.
coordenar outras atividades que lhe forem atribuídas; e
VIII.
desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 16 - À Divisão de Gestão Operacional, compete:
I.
planejar, dirigir, coordenar, orientar e controlar a execução das
atividades das respectivas unidades;
II.
acompanhar a tramitação e atualização de leis e/ou projetos de
lei afetos à área de assistência social, nas esferas municipal, estadual e
federal;
III.
monitorar e orientar a operacionalização da aplicação dos recursos próprios e de Convênios e Parcerias;
IV.
emitir parecer nos assuntos pertinentes à respectiva unidade;
V.
monitorar os processos licitatórios que afetam a secretaria;
VI.
organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VII.
praticar os demais atos administrativos necessários à consecução
dos objetivos das respectivas unidades; e
VIII.
desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.
ARTIGO 17 - Ao chefe de Divisão de Gestão Operacional, (Chefe de Divisão – CD.101.1) compete, especiﬁcamente:
I.
realizar o acompanhamento da tramitação e atualização de leis e/
ou projetos de lei afetos à área de assistência social, nas esferas municipal,
estadual e federal;
II.
analisar as receita e despesa da Secretaria, propondo medidas
regularizadoras e informando os resultados;
III.
instruir expedientes administrativos que lhe sejam submetidos;
IV.
realizar a coleta e fornecimento de insumos que irão subsidiar a
ações dos Departamentos da Secretaria, conforme o trânsito de informações adotado coletivamente.
V.
subsidiar as Assessorias com informações produzidas pelos
Departamentos;
VI.
dar orientação técnica aos integrantes da equipe;
VII.
distribuir e controlar a carga de trabalho, indicando os servidores
responsáveis pela sua execução;
VIII.
acompanhar a execução do trabalho, inclusive no local da sua
realização, quando necessário;
IX.
realizar a sistematização de informações produzindo dados estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento de
ações
X.
racionalizar as atividades da equipe, visando o aperfeiçoamento;
e
XI.
desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 18 - Á Gerência de Tecnologia da Informação (FG 101.3), compete:
I.
cheﬁar, promover e supervisionar a execução das atividades desenvolvidas nas respectivas unidades vinculadas à Secretaria de Assistência Social, reportando-se ao superior hierárquico;
II.
assistir ao superior hierárquico nos assuntos de sua competência;
III.
planejar, dirigir, coordenar, orientar a execução, acompanhar e
avaliar as atividades da sua respectiva unidade;
IV.
estabelecer a programação de trabalho e coordenar as atividades
técnicas;
V.
coordenar a elaboração de atos administrativos e normativos,
protocolos e outros afetos a área;
VI.
emitir pareceres em sua área de atuação;
VII.
propor e planejar diretrizes e planos relativos à Tecnologia da
Informação da Secretaria;
VIII.
deﬁnir prioridades na execução de demandas da unidade;
IX.
intermediar e Gerenciar serviço, suporte e infraestrutura prestados à Secretaria pela EMPRO;
X.
organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
XI.
desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.
Parágrafo único: Ao Gerente de Tecnologia da Informação compete cumprir
e fazer cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 19 - Ao Setor de Infraestrutura, compete:
I.
promover suporte aos recursos e serviços de TI, bem como a
todo parque de computadores, servidores, dispositivos wireless, impressoras, sistemas de monitoramento, backup e armazenamento.
II.
detectar e identiﬁcar problemas com os equipamentos, testan-
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do-os, pesquisando e estudando soluções e simulando alterações a ﬁm de
assegurar a normalidade dos trabalhos;
III.
Providenciar o rodízio dos equipamentos, procurando evitar
ociosidades e otimizando a utilização, de acordo com as necessidades dos
usuários;
IV.
Organizar e controlar o patrimônio tecnológico institucional, atualizando o inventário de todo o parque tecnológico (hardware/software);
V.
Atender os usuários, prestando suporte técnico, subsidiando-os
de informações pertinentes a equipamentos e rede de informática;
VI.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações
VII.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe do Setor de Infraestrutura compete cumprir e
fazer cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 20 - À Seção de Apoio, compete:
I.
Analisar os materiais e equipamentos necessários à execução do
trabalho administrativo do setor;
II.
Utilizar as aplicações de informática na elaboração de documentos e no registro de informações;
III.
Identiﬁcar e organizar os diferentes tipos de documentos e correspondências bem como o ﬂuxo destas na unidade;
IV.
Acompanhar processos administrativos controlando prazos, localização, encaminhamentos e atualizações;
V.
Controlar o ﬂuxo de material de expediente, protocolo, expedição
e recebimento de malotes e documentos;
VI.
Executar atividades de apoio logístico administrativo;
VII.
Auxiliar os proﬁssionais Técnicos em Gestão da Tecnologia da
Informação nas diferentes tarefas;
VIII.
Criar planilhas de controle de materiais;
IX.
Agendar, viabilizar e gerenciar eventos relativos às unidades;
X.
Realizar o suporte em nível de usuários de rede, intranet e contas
de e-mails (servidores, funcionários, terceirizados e estagiários), atendendo
demandas de criação, conﬁguração e alteração de vínculos junto a EMPRO.
XI.
Atuar na triagem das demandas de atendimento às unidades,
abrindo solicitação de serviço junto a EMPRO quando necessário.
XII.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações
XIII.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe de Seção de Apoio compete cumprir e fazer
cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 21 - Ao Departamento Administrativo e de Execução Orçamentária,
compete:
I.
Coordenar a elaboração e o acompanhamento da execução da
proposta orçamentária, de forma participativa - Plano Plurianual – PPA,
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA e
fundos a ela vinculados;
II.
Acompanhar e orientar as atividades de programação e execução
e controle orçamentário da Secretaria, conforme normas e instruções da
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Estratégia;
III.
Fazer cumprir as diretrizes, normas e instruções da gestão
municipal sobre a execução orçamentária e físico-ﬁnanceira dos projetos e
atividades da Secretaria e dos Fundos Municipais da Assistência Social e
Fundos Especiais e outros vinculados;
IV.
Acompanhar as solicitações de autorização de despesas,
empenhos, anulações, suplementações, reduções, reajustes de saldo e a
liquidação da despesa realizada diretamente pela Secretaria;
V.
Acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos orçamentários
e ﬁnanceiros captados pela Secretaria por meio de contratos, parcerias,
convênios, consórcios, acordos e outros instrumentos utilizados para este
ﬁm, visando assegurar o êxito dos mesmos;
VI.
Acompanhar os processos licitatórios afetos à Secretaria juntamente com o Assessores da Secretaria;
VII.
Estudar e avaliar, permanentemente, o custo/benefício dos programas e atividades da Secretaria, apresentando indicativos para a redução
de despesas e de melhor utilização dos recursos disponíveis;
VIII.
Participar da elaboração do Plano Municipal da Assistência Social;
IX.
Coordenar e acompanhar a solicitação, aquisição e distribuição
de materiais às unidades e projetos da Secretaria;
X.
Coordenar e acompanhar a gestão de qualquer bem patrimonial
incorporado às unidades e projetos da Secretaria, bem como a sua conservação e manutenção;
XI.
Acompanhar a tramitação e atualização de leis e/ou projetos de
lei afetos à área de assistência social, nas esferas municipal, estadual e
federal;
XII.
Promover estudos sistemáticos da receita e da despesa da Secretaria, propondo medidas regularizadoras e informando os resultados;
XIII.
Acompanhar os expedientes administrativos que lhe sejam submetidos;
XIV.
Realizar a coleta e fornecimento de insumos que subsidiarão as
ações dos Departamentos da Secretaria, conforme o ﬂuxo de informações
adotado coletivamente.
XV.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
XVI.
Subsidiar as Assessorias com informações produzidas pelo Departamento;
ARTIGO 22 - Ao Chefe do Departamento Administrativo e de Execução
Orçamentária (FG 101.6), compete:
I.
Elaborar a proposta do Plano Plurianual – PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA da Secretaria
Municipal de Assistência Social e dos Fundos a ela vinculados;
II.
Promover, coordenar e supervisionar a execução das atividades
da sua unidade organizacional;
III.
Propor medidas que vise à racionalização e aprimoramento dos
trabalhos afetos a respectiva unidade;
IV.
Acompanhar a natureza da despesa dentro do Orçamento,
indicando a dotação orçamentária e a fonte de recursos a ser utilizada para
a mesma, mantendo registros atualizados e a conferência das dotações
orçamentárias da Secretaria e dos Fundos a ela vinculados;
V.
Promover solicitações de autorização de despesas, empenhos,
anulações, suplementações, reduções, reajuste de saldo e a liquidação da
despesa realizada diretamente pela Secretaria;
VI.
Operacionalizar, acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos
orçamentários e ﬁnanceiros captados pela Secretaria por meio de contratos,
parcerias, convênios, consórcios, acordo e outros instrumentos utilizados
para este ﬁm, visando assegurar o êxito dos mesmos;
VII.
Acompanhar e controlar a execução orçamentária e ﬁnanceira
dos Termos de Parcerias, em interlocução com o Departamento de Gestão
de Repasse de Recursos Públicos, e dos demais compromissos ﬁnanceiros
da Secretaria;
VIII.
Assistir ao superior hierárquico nos assuntos de sua competência,
apresentando alternativas e recomendações para tomada de decisão;
IX.
Manter a interlocução entre os departamentos de forma integrada,
favorecendo a comunicação eﬁcaz no desenvolvimento das atividades;
X.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
XI.
Desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.
ARTIGO 23 - À Seção de Execução Orçamentária, compete:
I.
Executar as atividades de programação e execução e controle
orçamentário da Secretaria, conforme normas e instruções previamente
estabelecidas;
II.
Elaborar relatórios de gestão físico-ﬁnanceira da execução do
Orçamento Anual da Secretaria, do Fundo Municipal da Assistência Social e
dos Fundos Especiais;
III.
Elaborar o impacto ﬁnanceiro por ocasião da elaboração de Termos de Parcerias, aditamentos e processos licitatórios;
IV.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
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V.
Assessorar e assistir ao superior hierárquico, fornecendo subsídios técnicos nos assuntos atinentes às atividades desempenhadas no
Departamento;
VI.
Subsidiar a coordenação do Departamento com informações
produzidas pela Seção;
VII.
Realizar os processos de trabalho da Seção de forma eletrônica e
informatizada, arquivando todos os resultados dos processos;
VIII.
Desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe de Seção de Execução Orçamentária compete
cumprir e fazer cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 24 - Ao Setor de Acompanhamento de Contratos e Monitoramento
de Serviços, compete:
I.
Gerir e monitorar o cumprimento do objeto e objetivo dos
contratos no âmbito da Secretaria de Assistência Social, provenientes de
certame licitatório, compras diretas, dispensa por limite e locações segundo
princípios constitucionais e legislação pertinente, utilizadas na administração
pública;
II.
Monitorar, controlar, ﬁscalizar e formular diretrizes de controle
na aplicação da legislação na gestão de contratos no âmbito da Secretaria
de Assistência Social, bem como realizar as notiﬁcações aos fornecedores
quando necessárias;
III.
Participar do recebimento das prestações de serviços através de
análise e conferimento;
IV.
Realizar pesquisas e estimativas de preços de bens para abertura
de processos licitatórios e/ou compra direta de acordo com a legislação
vigente para cada modalidade de licitação visando à eﬁciência, eﬁcácia e
economicidade;
V.
Monitorar, Acompanhar e Executar todos os trâmites necessários
para as prorrogações, reajustamentos e eventuais rescisões contratuais;
VI.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VII.
Realizar os processos de trabalho do setor de forma eletrônica e
informatizada;
VIII.
Desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe de Setor de Acompanhamento de Contratos e
Monitoramento de Serviços compete cumprir e fazer cumprir os objetivos
elencados neste artigo.
ARTIGO 25 - Ao Setor de Compras de Bens de Consumo e Permanente,
compete:
I.
Estruturar, organizar e executar as grades de cotações dos
Termos de Referência, buscando a economicidade do produto e a ampla
concorrência nos diversos segmentos dos materiais;
II.
Realizar pesquisas e estimativas de preços de bens para abertura
de processos licitatórios e/ou compra direta de acordo com a legislação
vigente para cada modalidade de licitação visando à eﬁciência, eﬁcácia e
economicidade;
III.
Gerir e monitorar o cumprimento do objeto e objetivo das práticas
relativas às aquisições de bens de consumo e permanentes, provenientes dos certames licitatórios, compras emergenciais e dispensa por limite,
seguindo os princípios constitucionais e legislação pertinente, utilizadas na
administração pública;
IV.
Subsidiar os processos de compras através dos Termos de Referência, instruindo as ações do ﬂuxo de aquisições de bens de consumo e
permanente, que garanta o cumprimento dos prazos legais para ﬁnalidade
do certame do início ao término;
V.
Monitorar o fornecimento dos bens adquiridos no Almoxarifado e
manter a organização da entrega dos bens sem prejuízos aos erários públicos;
VI.
Participar do recebimento dos bens de consumo, bens permanentes através da conferência e registro de entrada da Nota Fiscal;
VII.
Realizar os processos de trabalho de forma eletrônica e informatizada, arquivando todos os resultados do processo;
VIII.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
IX.
Desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe de Setor de Compras de Bens de Consumo e
Permanente compete cumprir e fazer cumprir os objetivos elencados neste
artigo.
ARTIGO 26 - Ao Setor de Manutenção e Patrimônio, compete:
I.
Veriﬁcar a rede de imóveis próprios e locados, apontando necessidade de manutenção, acessibilidade, identiﬁcação e segurança;
II.
Solicitar ao Departamento a realização de processos relativos aos
contratos de serviços de terceiros e compra de serviços para a execução
das obras, dos serviços de manutenção e dos serviços de segurança da
rede da Secretaria e de suas unidades, observando prazos e normas técnicas e economicidade;
III.
Acompanhar a execução dos serviços de manutenção e de
segurança, juntamente com o Gabinete da Secretaria e de suas unidades,
observando prazos e normas técnicas;
IV.
Acompanhar, agendar e controlar a execução de pequenos
serviços que são feitos em unidades da Secretaria, através da prestação de
serviços;
V.
Manter o controle e registro dos bens patrimoniais móveis e
imóveis da Secretaria, junto ao Departamento competente, da Secretaria de
Administração;
VI.
Efetuar o levantamento, controle, baixa e transferência dos bens
patrimoniais da Secretaria;
VII.
Providenciar junto aos setores competentes, o recolhimento do
material inservível e se for o caso encaminhá-lo a Secretaria de Administração;
X.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VIII.
Desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe de Setor Manutenção e Patrimônio compete cumprir e fazer cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 27 - Ao Setor de Almoxarifado, compete:
I.
Receber, conferir, armazenar e registrar os materiais adquiridos
ou cedidos de acordo com o documento de compra ou equivalentes;
II.
Coordenar e controlar os materiais em estoque, bem como o
recebimento e devolução;
III.
Registrar em sistema próprio as notas ﬁscais dos materiais recebidos;
IV.
Analisar, conferir e encaminhar para pagamento as notas ﬁscais
de materiais recebidos e conferidos;
V.
Elaborar estatísticas com informações dos estoques mínimos e
máximos de materiais de consumo e prazos de validade, para subsidiar as
programações de compras da Secretaria;
VI.
Viabilizar o inventário anual dos materiais estocados;
VII.
Analisar a qualidade do material;
VIII.
Controlar o suprimento de materiais nas unidades da Secretaria;
IX.
Garantir que as instalações estejam adequadas para movimentação e retiradas dos materiais visando um atendimento ágil e eﬁciente;
X.
Estabelecer normas de armazenamento dos materiais estocados;
XI.
Realizar os processos de trabalho de forma eletrônica e informatizada, arquivando todos os resultados dos processos;
XI.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
XII.
Desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe de Setor de Almoxarifado compete cumprir efazer
cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 28 - Á Seção de Apoio compete:
I.
Promover o controle e realizar a distribuição dos materiais
mediante programação ou necessidade dos demais departamentos desta
Secretaria, por meio de requisição especíﬁca;
II.
Entregar documento que comprova a entrega de material em
unidade desta Secretaria;

III.
Conferir documento de retirada de material de almoxarifado,
demais unidades desta Secretaria e/ou outras unidades quando for o caso;
IV.
Organizar e manter atualizado o registro de estoque do material
existente;
V.
Estabelecer as necessidades de aquisição dos materiais de consumo para ﬁns de reposição de estoque, bem como solicitar sua aquisição;
VI.
Estocar materiais de acordo com sua natureza;
VII.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VIII.
Desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe de Seção de Apoio compete cumprir e fazer cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 29 - Ao Departamento de Gestão de Repasse de Recursos Públicos, compete:
I.
Planejar em conjunto com os Departamentos: Administrativo e de
Execução Orçamentária, de Proteção Social Básica, Proteção Especial de
Média e de Alta Complexidade e de Vigilância Socioassistencial o ﬁnanciamento das ações socioassistenciais a serem desenvolvidas no município
para apreciação e aprovação do Secretário;
II.
Organizar e encaminhar para apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS as ações da área da Assistência
Social realizadas de forma integrada com as Organizações da Sociedade
Civil – OSC’s que compõem a rede socioassistencial parceira;
III.
Desenvolver estudos em conjunto com os Departamentos correlatos sobre o impacto ﬁnanceiro, por ocasião da celebração dos Termos de
Colaboração, Termos de Fomento e seus aditamentos, para subsidiar as
ações a serem desenvolvidas;
IV.
Coordenar a operacionalização dos processos administrativos de
Chamamento Público, de Dispensa e de Inexigibilidade de Chamamento
Público para a formalização dos Termos de Colaboração, Cooperação e
de Fomento de acordo com as legislações vigentes para as parcerias com
recursos ﬁnanceiros do Fundo Municipal de Assistência Social e dos Fundos
Especiais;
V.
Coordenar a execução dos Termos de Colaboração e de Fomento
de acordo com as legislações vigentes;
VI.
Coordenar a operacionalização dos Termos de Convênios referentes às Emendas parlamentares;
VII.
Elaborar em conjunto com os Departamentos de Proteção Social
Básica, de Proteção Social Especial de Média e de Alta Complexidade e do
Departamento de Gestão de Cadastro Único, Benefícios e Transferência
de Renda, o Plano de Ação e o Demonstrativo Sintético Anual de Execução
Física e Financeira dos recursos repassados para o coﬁnanciamento das
ações continuadas da Assistência Social em conformidade com as exigências do Ministério da Cidadania;
VIII.
Elaborar em conjunto com os Departamentos de Proteção Social
Básica, de Proteção Social Especial de Média e de Alta Complexidade, do
Departamento de Gestão de Cadastro Único, Benefícios e Transferência de
Renda, de Gestão de Trabalho do SUAS, Departamento Administrativo e de
Execução Orçamentária o PMAS –web e suas atualizações para o coﬁnanciamento da execução descentralizada do programa estadual de proteção
social básica e especial em conformidade com as exigências da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social – SEDS e as prestações de contas
semestrais e anual ;
IX.
Acompanhar a liberação dos recursos ﬁnanceiros para o coﬁnanciamento das ações socioassistenciais oriundos do Ministério da Cidadania
– MC e da Secretaria de Estadual de Desenvolvimento Social – SEDS;
X.
Orientar as organizações parceiras no tocante à elaboração dos
documentos que compõem os processos administrativos das parcerias;
XI.
Receber, conferir os documentos que compõem os processos
administrativos das parcerias.
XII.
Elaborar e publicizar as portarias de nomeação das Comissões
de Seleção destinada a processar e julgar os Chamamentos Públicos, das
Comissões de Monitoramento e Avaliação destinadas a apoiar e acompanhar a execução das parcerias e da nomeação dos Gestores destinadas a
acompanhar e ﬁscalizar a execução das parcerias;
XIII.
Coordenar, apoiar e acompanhar as ações dos Gestores das
parcerias, bem como das Comissões de Monitoramento e Avaliação;
XIV.
Realizar o acompanhamento sistemático dos empenhos globais
realizados para as parcerias, comunicando periodicamente as instâncias
superiores a ﬁm de otimizar o orçamento ﬁnanceiro da Secretaria;
XV.
Realizar em conjunto com o Departamento Administrativo e de
Execução Orçamentária o acompanhamento sistemático dos repasses
ﬁnanceiros oriundos do governo estadual e federal comunicando periodicamente as instâncias superiores a ﬁm de otimizar o orçamento ﬁnanceiro da
Secretaria;
XVI.
Cadastrar os ajustes realizados com o Terceiro Setor na Auditoria
Eletrônica de Órgãos Públicos - Sistema AUDESP;
XVII.
Elaborar e encaminhar para a Secretaria Municipal de Comunicação Social a documentação afeta as parcerias para a disponibilização nos
meios de comunicação em atenção à legislação vigente;
XVIII.
Atender às requisições do Tribunal de Contas do estado de São
Paulo referentes aos repasses ao Terceiro Setor da área da Assistência
Social;
XIX.
Emitir parecer técnico por ocasião da celebração e formalização
dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento;
XX.
Realizar anualmente e ao término da vigência das parcerias a
manifestação conclusiva de análise da prestação de contas, e encaminhar
para ciência da Organização da Sociedade Civil parceira;
XXI.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
XXII.
Desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.
ARTIGO 30 – Ao Chefe de Departamento de Gestão de Repasse de Recursos Públicos compete:
I.
Coordenar e supervisionar a execução das atividades do Departamento reportando-se ao seu superior hierárquico;
II.
Propor ações visando o aprimoramento dos trabalhos do Departamento;
III.
Produzir relatórios periódicos das atividades do Departamento;
IV.
Assistir o superior hierárquico nos assuntos de sua competência,
apresentando alternativas e propondo recomendações para tomada de
decisão;
V.
Subsidiar as Assessorias e a Secretária Municipal com informações produzidas pelo Departamento;
VI.
Informar aos seus superiores o descumprimento por parte das
Organizações da Sociedade Civil – OSC’s parceiras de qualquer cláusula
dos Termos de Colaboração e de Fomento, que tenha conhecimento, bem
como propor as medidas cabíveis;
VII.
Manter a interlocução entre os departamentos de forma integrada,
favorecendo a comunicação eﬁcaz no desenvolvimento das atividades;
VIII.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
IX.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 31 - À Seção de Execução e Prestação de Contas de Convênios,
compete:
I.
Cadastrar propostas, incluir documentos e acompanhar o processo de análise e autorização dos Convênios ﬁrmados com o Ministério da
Cidadania;
II.
Realizar ações de execução dos Convênios visando o processo
de aquisição e entrega dos materiais contidos nas propostas;
III.
Registrar os dados de compra ou de contratação de serviços, observando as especiﬁcações deﬁnidas no Plano de Trabalho e no processo
licitatório;
IV.
Registrar os dados da documentação da liquidação e os dados de
pagamento realizando a movimentação ﬁnanceira e desbloqueio de recursos ﬁnanceiros nos casos de Contrato de Repasses;
V.
Realizar a prestação de contas inclusive com a elaboração do
Relatório de Cumprimento de Objeto apreciado e aprovado pelo Conselho
Municipal de Assistência Social. Quando necessário realizar as providencias
para a devolução dos saldos de recursos remanescentes ou não aplicados
na execução do Convênio;
VI.
Realizar todos os procedimentos de acordo com o estabelecido
no instrumento de ajuste e das normas que regem a Plataforma-Brasil;
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VII.
Manter cuidadosamente os documentos relacionados ao Convênio ou Contrato de Repasse, durante 10 (dez) anos;
VIII.
Elaborar em conjunto com os Departamentos de Proteção Social
Básica, de Proteção Social Especial de Média e de Alta Complexidade e do
Departamento Administrativo e de Execução Orçamentária as prestações
de contas semestrais e anual do coﬁnanciamento da execução descentralizada do programa estadual de proteção social básica e especial em conformidade com as exigências da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social - SEDS;
IX.
Elaborar em conjunto com os Departamentos de Proteção Social
Básica, de Proteção Social Especial de Média e de Alta Complexidade e do
Departamento de Gestão de Cadastro Único, Benefícios e Transferência de
Renda, o Demonstrativo Sintético Anual de Execução Física e Financeira
dos recursos repassados para o coﬁnanciamento das ações continuadas
da Assistência Social em conformidade com as exigências do Ministério da
Cidadania;
X.
Realizar anualmente e ao término da vigência das parcerias a
manifestação conclusiva de análise da prestação de contas e encaminhar
para ciência da Organização da Sociedade Civil parceira;
XI.
Manter de forma organizada e atualizada os documentos da
Seção;
XII.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
XIII.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe de Seção de Execução e Prestação de Contas
de Convênios compete cumprir e fazer cumprir os objetivos elencados neste
artigo.
ARTIGO 32 - Ao Setor de Parcerias, compete:
I.
Executar e acompanhar a operacionalização dos processos
administrativos de Chamamento Público, de Dispensa e de Inexigibilidade
de Chamamento Público para a formalização dos Termos de Colaboração,
Cooperação e de Fomento de acordo com as legislações vigentes para
as parcerias com recursos ﬁnanceiros do Fundo Municipal de Assistência
Social e dos Fundos Especiais;
II.
Executar e acompanhar os Termos de Colaboração e de Fomento
de acordo com as legislações vigentes;
III.
Executar e acompanhar a operacionalização dos Termos de Convênios referentes às Emendas parlamentares;
IV.
Receber, conferir os documentos que compõem os processos
administrativos das parcerias;
V.
Elaborar e publicizar as portarias de nomeação das Comissões
de Seleção destinada a processar e julgar os Chamamentos Públicos, das
Comissões de Monitoramento e Avaliação destinadas a apoiar e acompanhar a execução das parcerias e da nomeação dos Gestores destinadas a
acompanhar e ﬁscalizar a execução das parcerias;
VI.
Apoiar as ações dos Gestores e das Comissões de Monitoramento e Avaliação;
VII.
Cadastrar os ajustes realizados com o Terceiro Setor na Auditoria
Eletrônica de Órgãos Públicos - Sistema AUDESP;
VIII.
Elaborar e encaminhar para a Secretaria Municipal de Comunicação Social a documentação afeta as parcerias para a disponibilização nos
meios de comunicação em atenção à legislação vigente;
IX.
Atender às requisições do Tribunal de Contas do estado de São
Paulo referentes aos repasses ao Terceiro Setor da área da Assistência
Social;
X.
Emitir parecer técnico por ocasião da celebração e formalização
dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento;
XI.
Manter de forma organizada e atualizada os documentos que
compõem os Processos Administrativos das Parcerias;
XII.
Manter de forma organizada e atualizada as informações referentes às Organizações da Sociedade Civil – OSC’s que compõem a rede
sócioassistencial parceira;
XIII.
Manter de forma organizada e atualizada os documentos do
Setor;
XIV.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
XV.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe de Setor de Parcerias compete cumprir e fazer
cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 33 - À Seção de Execução das Parcerias, compete:
I.
Receber e conferir as planilhas de solicitação de repasses de
recursos públicos de origem: municipal, estadual e federal, encaminha-las
para à apreciação das gestoras das parcerias, colher as assinaturas dos
superiores hierárquicos e encaminhá-las para a Secretaria Municipal da
Fazenda para que seja executado os tramites legais para a liberação do
recurso ﬁnanceiro;
II.
Acompanhar todo o trâmite para que as liberações dos recursos
ﬁnanceiros para as Organizações da Sociedade Civil – OSC’s aconteçam
dentro do prazo estabelecido no Termo de Colaboração ou no Termo de
Fomento;
III.
Realizar o acompanhamento sistemático dos empenhos globais
efetuados para as parcerias, a ﬁm de otimizar o orçamento ﬁnanceiro da
Secretaria;
IV.
Conhecer os conteúdos e acompanhar as homologações das
Convenções Coletivas dos Sindicatos das categorias proﬁssionais custeadas com recursos ﬁnanceiros das Parcerias, tendo em vista a correta
aplicação das mesmas;
V.
Elaborar os levantamentos necessários para subsidiar as respostas dos expedientes a serem respondidos pelo Departamento;
VI.
Receber, conferir os documentos que compõem os processos
administrativos das parcerias;
VII.
Elaborar em conjunto com os Departamentos de Proteção Social
Básica, de Proteção Social Especial de Média e de Alta Complexidade e do
Departamento de Gestão de Cadastro Único, Benefícios e Transferência de
Renda, o Plano de Ação para o coﬁnanciamento do governo federal – Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
VIII.
Acompanhar a liberação dos recursos ﬁnanceiros para o coﬁnanciamento das ações sócioassistenciais oriundos do Ministério da Cidadania
– MC e da Secretaria de Estadual de Desenvolvimento Social – SEDS;
IX.
Fornecer informações para apoiar as ações dos Gestores;
X.
Realizar o acompanhamento sistemático dos empenhos globais
realizados para as parcerias, comunicando periodicamente as instâncias
superiores a ﬁm de otimizar o orçamento ﬁnanceiro da Secretaria;
XI.
Realizar em conjunto com o Departamento Administrativo e de
Execução Orçamentária um acompanhamento sistemático dos repasses
ﬁnanceiros oriundos do governo estadual e federal comunicando periodicamente as instâncias superiores a ﬁm de otimizar o orçamento ﬁnanceiro da
Secretaria;
XII.
Manter de forma organizada e atualizada os documentos da
Seção.
XIII.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
XIV.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe de Seção de Execução das Parcerias compete
cumprir e fazer cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 34 - Setor de Gestão de Parcerias I compete:
I.
Acompanhar a execução dos Termos de Colaboração, Cooperação e de Fomento de acordo com as legislações vigentes para as parcerias,
dos serviços de Proteção Social Básica;
II.
Realizar procedimentos de monitoramento e avaliação da parceria durante a sua vigência;
III.
Acompanhar e ﬁscalizar a execução da parceria;
IV.
Informar ao superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e
indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
V.
Realizar e emitir relatório da visita técnica in loco, para ﬁns de
monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto, dos objetivos e do
alcance das metas;
VI.
Emitir Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação quando da

análise da prestação de contas, quadrimestral, anual e ﬁnal submetendo-o à
homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação;
VII.
Emitir o Parecer Técnico Conclusivo quando da análise da prestação de contas ﬁnal;
VIII.
Elaborar previamente justiﬁcativa nos casos de alteração da parceria por Certidão de Apostilamento;
IX.
Manter de forma organizada e atualizada os documentos do
Setor;
X.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
XI.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe de Setor de Parcerias I compete cumprir e fazer
cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 35 - Setor de Gestão de Parcerias II compete:
I.
Acompanhar a execução dos Termos de Colaboração, Cooperação e de Fomento de acordo com as legislações vigentes para as parcerias,
dos serviços de Proteção Social Especial;
II.
Realizar procedimentos de monitoramento e avaliação da parceria
durante a sua vigência;
III.
Acompanhar e ﬁscalizar a execução da parceria;
IV.
Informar ao superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e
indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
V.
Realizar e emitir relatório da visita técnica in loco, para ﬁns de
monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto, dos objetivos e do
alcance das metas;
VI.
Emitir Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação quando da
análise da prestação de contas, quadrimestral, anual e ﬁnal submetendo-o à
homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação;
VII.
Emitir o Parecer Técnico Conclusivo quando da análise da prestação de contas ﬁnal;
VIII.
Elaborar previamente justiﬁcativa nos casos de alteração da parceria por Certidão de Apostilamento;
IX.
Manter de forma organizada e atualizada os documentos do
Setor;
X.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
XI.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe de Setor de Parcerias II compete cumprir e fazer
cumprir os objetivos elencados neste artigo.
SEÇÃO II
DA COORDENADORIA DE GESTÃO DO SUAS
ARTIGO 36 - À Coordenadoria da Gestão do SUAS compete:
I.
Planejar, organizar, executar e avaliar atividades preventivas de
impacto, concomitantemente com as ações emergenciais na Gestão do
SUAS;
II.
Planejar, dirigir, coordenar, orientar a execução das atividades das
unidades da secretaria;
III.
Acompanhar e avaliar as atividades realizadas pelas unidades,
produzindo relatórios e propostas conforme necessidades detectadas subsidiando a Secretaria no planejamento das ações;
IV.
Aprimorar a gestão do SUAS junto aos departamentos de Vigilância Socioassistencial, Gestão do Trabalho e Gestão de Cadastro Único,
Benefícios e Transferência de Renda;
V.
Estabelecer a programação de trabalho e coordenar as atividades
técnicas;
VI.
Colaborar e promover a integração da rede socioassistencial de
serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social;
VII.
Contribuir com a Coordenadoria de Gestão Operacional nas
atribuições a ela pertinentes;
VIII.
Coordenar a elaboração de atos administrativos e normativos,
protocolos e outros afetos a área;
IX.
Emitir pareceres técnicos em sua área de atuação;
X.
Promover estudos e pesquisas sobre as atividades de sua competência;
XI.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações; e
XII.
Desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.
ARTIGO 37 - Ao Chefe da Coordenadoria de Gestão do SUAS (CD. 101.2)
compete:
I.
Coordenar a gestão descentralizada da Política Municipal de
Assistência Social;
II.
Coordenar, acompanhar, implementar, monitorar e avaliar o Plano
Municipal de Assistência Social e Plano Municipal de Educação Permanente
do SUAS;
III.
Coordenar, propor e monitorar as diretrizes técnicas da Política
Municipal de Assistência social, considerando a articulação de suas funções
de proteção, defesa e vigilância social;
IV.
Relacionar-se com instâncias participativas e de controle social
para pactuação da gestão da Política Municipal de Assistência Social;
V.
Coordenar a operação de serviços, programas, projetos e benefícios de forma a aﬁançar as seguranças previstas pelo SUAS;
VI.
Coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a operacionalização
de programas de transferência de renda no âmbito do Município;
VII.
Promover a Gestão do Trabalho, compreendendo a gestão de
pessoal e educação permanente dos trabalhadores do SUAS;
VIII.
Prover dados para a elaboração do orçamento, relatório de gestão, e demais instrumentais de gestão;
IX.
Promover o entrosamento entre os Departamentos, na busca de
soluções de problemas, garantindo o desenvolvimento integrado dos trabalhos; e
X.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
XI.
Desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.
Artigo 38 - À Divisão de Gestão, compete:
I.
Planejar, coordenar, orientar e controlar a execução das atividades das respectivas unidades;
II.
Acompanhar a tramitação e atualização de leis e/ou projetos de
lei afetos à área de assistência social, nas esferas municipal, estadual e
federal;
III.
Monitorar e orientar a operacionalização da Gestão do SUAS;
IV.
Emitir parecer nos assuntos pertinentes à respectiva unidade;
V.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VI.
Praticar os demais atos administrativos necessários à consecução
dos objetivos das respectivas unidades; e
VII.
Desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.
ARTIGO 39 - Ao Chefe de divisão de Gestão (CD. 101.1), compete:
I.
Realizar o acompanhamento da tramitação e atualização de leis e/
ou projetos de lei afetos à área de assistência social, nas esferas municipal,
estadual e federal;
II.
Acompanhar a distribuição de trabalho, indicando os servidores
responsáveis pela sua execução propondo adequações quando necessário;
III.
Acompanhar a execução do trabalho, inclusive no local da sua
realização, quando necessário;
IV.
Instruir expedientes administrativos que lhe sejam submetidos;
V.
Realizar a coleta e fornecimento de insumos que irão subsidiar
a ações dos Departamentos da Secretaria, conforme o trânsito de informações adotado coletivamente.
VI.
Subsidiar as Assessorias com informações produzidas pelos
Departamentos;
VII.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;

VIII.
e
IX.
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Racionalizar as atividades da equipe, visando o aperfeiçoamento;
Desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.

ARTIGO 40 - Ao Departamento de Gestão do Trabalho do SUAS, compete:
I.
Planejar, coordenar e orientar a execução dos serviços prestados
pelo Departamento;
II.
Monitorar a melhoria da qualidade dos serviços prestados na sua
área de atuação;
III.
Propor e participar de estudos e pesquisas para subsidiar as
ações relativas a Gestão do Trabalho;
IV.
Promover o levantamento de informações, estudos e relatórios,
quando solicitado, sobre matérias afetas à sua área de atuação;
V.
Prover dados para a elaboração do orçamento, relatório de gestão, e demais instrumentais de gestão;
VI.
Assessorar e assistir ao superior hierárquico, fornecendo subsídios técnicos nos assuntos atinentes às atividades desempenhadas no
Departamento;
VII.
Coordenar a elaboração, acompanhar e executar ações relativas
a implementação do Plano Municipal de Educação Permanente do SUAS;
VIII.
Participar da articulação entre os mais diversos órgãos e setores
das políticas públicas;
IX.
Transferir pessoal alocado entre as unidades da SEMAS;
X.
Realizar a gestão e o cadastro dos servidores no CadSUAS;
XI.
Acompanhar, junto ao Setor de Gestão de Pessoas os testes
seletivos e contratação de estagiários para a Secretaria;
XII.
Participar junto à Secretaria de Administração a comissão de concursos públicos destinados à contratação de servidores para a Secretaria;
XIII.
Acompanhar junto as Coordenações dos Departamentos aﬁns
todo processo de avaliação de desempenho dos servidores em estágio
probatório da Secretaria;
XIV.
Planejar junto ao Departamento de Execução Orçamentária a
contratação e produção de materiais de divulgação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais e ações aﬁns material gráﬁco
referente à Secretaria e e dos Conselhos de Direitos;
XV.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
XVI.
Desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.
ARTIGO 41 - Ao Chefe do Departamento de Gestão do Trabalho do SUAS
(FG 101.6), compete:
I.
Promover, coordenar e supervisionar a execução das atividades
da sua unidade organizacional;
II.
Propor medidas que vise à racionalização e aprimoramento dos
trabalhos afetos a respectiva unidade;
III.
Produzir relatórios periódicos das atividades do Departamento;
IV.
Assistir o superior hierárquico nos assuntos de sua competência,
apresentando alternativas e recomendações para tomada de decisão;
V.
Incentivar e propor interlocução com universidades, órgãos
representativos, fóruns consultivos e deliberativos da Política de Assistência
Social em território nacional;
VI.
Acompanhar elaboração e a execução das ações relativas a
implementação do Plano Municipal de Educação Permanente do SUAS;
VII.
Subsidiar a coordenadoria de Gestão do SUAS com informações
produzidas pelo Departamento;
VIII.
Elaborar pesquisas para levantar necessidade de capacitação
para os trabalhadores do SUAS;
IX.
Realizar estudos referentes ao quadro de recursos humanos necessários à execução da gestão e dos serviços socioassistenciais e indicar
à Secretaria;
X.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
XI.
Desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.
ARTIGO 42 - À Seção de Apoio, compete:
I.
Planejar, organizar e executar ações administrativas relativas ao
Departamento;
II.
Aplicar normativas, instruções, regulamentos referentes à administração de
pessoal;
III.
Elaborar, controlar, receber e expedir documentos e informações
referentes ao Departamento, em especial ao quadro funcional;
IV.
Deﬁnir, acompanhar e realizar a logística de trabalho referente ao
transporte dos utilitários da Secretaria, fazer o cronograma de motoristas e
vigias, sob a responsabilidade do departamento;
V.
Acompanham e orientam o registro de frequência dos servidores;
VI.
Conferir o registro de frequência dos funcionários terceirizados
que prestam serviço nas unidades da Secretaria;
VII.
Organizar, acompanhar, conferir e encaminhar documentos
referentes ao controle de frequência e folha de pagamento dos Conselheiros
Tutelares;
VIII.
Planejar em conjunto com os outros Departamentos sobre a organização da logística de capacitações, seminários, conferências e demais
eventos da Secretaria e Conselhos de Direitos;
IX.
Acompanhar o ﬂuxo de informações para a coleta e fornecimento
de insumos que irão subsidiar a ações dos Departamentos da Secretaria;
X.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
XI.
Desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe de Seção de Apoio compete cumprir e fazer cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 43 - Ao Setor de Educação Permanente e Capacitação, compete:
I.
Planejar, organizar e executar ações relativas à valorização do
trabalhador e à estruturação do processo de trabalho institucional;
II.
Construir estratégias para a produção de informações a respeito
de demandas de capacitação pleiteadas pelos trabalhadores;
III.
Identiﬁcar, promover, executar, acompanhar e monitorar o Plano
Municipal de Educação Permanente produzindo relatório dos indicadores de
cumprimento das metas;
IV.
Estabelecer e implementar mecanismos de avaliação das capacitações de forma participativa;
V.
Cooperar com parcerias estabelecidas com instituições de
ensino superior, núcleos de estudos e pesquisas, Secretarias, Fundações e
Autarquias, mediante a realização de atividades conjuntas de capacitação e
pesquisa;
VI.
Colaborar com o planejamento, organização e execução de Jornadas Cientíﬁcas, Seminários, Estudos e Trabalhos da Política Municipal de
Assistência Social, favorecendo o fomento à pesquisa e a publicização das
ações no município;
VII.
Propor normas, padrões e rotinas para a participação do trabalhador nos eventos de capacitação e aperfeiçoamento proﬁssional;
VIII.
Acompanhar o ﬂuxo de informações para a coleta e fornecimento
de insumos que irão subsidiar a ações dos Departamentos da Secretaria;
IX.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
X.
Subsidiar a coordenação do Departamento com as informações
produzidas pelo Setor; e
XI.
Desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe de Setor de Educação Permanente e Capacitação
compete cumprir e fazer cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 44 - Ao Setor de Gestão de Pessoas, compete:
I.
Planejar, organizar e executar ações relativas à valorização do
trabalhador e à estruturação do processo de trabalho institucional;
II.
Manter e alimentar o quadro dos Trabalhadores do SUAS no
Município de modo a viabilizar o diagnóstico, planejamento e avaliação das
condições da área de gestão do trabalho;
III.
Acompanhar, incluir e atualizar os servidores no Cadastro Nacional dos Trabalhadores do SUAS do Ministério da Cidadania;
IV.
Operacionalizar a acolhida de novos servidores com informações
e orientações acerca da Secretaria por meio de seus departamentos;
V.
Executar de acordo com as normativas os procedimentos relativos
ao estágio na Secretaria, em parceria com as instituições de ensino superior
e Secretaria Municipal de Administração e EMPRO;
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VI.
Acompanhar o ﬂuxo de informações para a coleta e fornecimento
de insumos que irão subsidiar a ações dos Departamentos da Secretaria;
VII.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VIII.
Subsidiar a coordenação do Departamento e seus setores com informações produzidas pelo Setor; e desenvolver outras atividades correlatas
a sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe de Setor de Gestão de Pessoas compete cumprir
e fazer cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 45 - A Seção de Informação, compete:
I.
Contribuir na elaboração de materiais informacionais de divulgação de serviços, programas, projetos e benefícios da Secretaria e dos
Conselhos de Direitos;
II.
Acompanhar as matérias publicadas de interesse da Secretaria,
veriﬁcando seu conteúdo e arquivamento;
III.
Responsabilizar-se pela organização e pelos serviços audiovisuais correlatadas as ações e Eventos da Secretaria;
IV.
Articular com a Secretaria da Comunicação referente a análise
para divulgação de material informativo;
V.
Indicar e acompanhar junto ao Departamento de Execução Orçamentária a contratação e produção de materiais de divulgação dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais e ações aﬁns material
gráﬁco referente à Secretaria e dos Conselhos de Direitos;
VI.
Manter atualizada as informações pertinentes a Secretaria na página da internet da Prefeitura Municipal, junto à Secretaria de Comunicação,
acompanhando a veiculação de informações da Secretaria;
VII.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VIII.
Desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe de Seção de Informação compete cumprir e fazer
cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 46 - Ao Departamento de Gestão de Cadastro Único, Benefícios e
Transferência de Renda, compete:
I.
Coordenar e executar as ações necessárias referentes à gestão
do Cadastro Único, de Programas de Transferência de Renda e Benefícios
Socioassistenciais no município;
II.
Coordenar a operacionalização de gestão de benefícios, através
dos diversos mecanismos existentes seja físico e/ou eletrônico e similares;
III.
Articular junto a Comissão Municipal de Acompanhamento e
Controle do Programa Bolsa Família ações conjuntas e de suporte/apoio ao
funcionamento do Programa no Município;
IV.
Desenvolver ações articuladas com secretarias, órgãos e serviços
afetos as ações referentes aos benefícios de transferência de renda advindas do Município, do Estado e da União;
V.
Administrar os procedimentos de envio e recebimento de informações relativos denúncias, estabelecendo contatos contínuos com o
Departamento de Proteção Social Básica;
VI.
Emitir pareceres, relatórios e outros documentos relacionados a
assuntos de sua área de competência;
VII.
Planejar, executar, monitorar e avaliar os serviços socioassistenciais de transferência de renda ao público alvo da política de Assistência
Social;
VIII.
Acompanhar a execução da proposta do programa de apoio
socioeducativo nas unidades de atendimento;
IX.
Subsidiar tecnicamente demais Departamentos da Secretaria para
o atendimento das diretrizes e normas dos programas de transferência de
renda, executados com recursos do Município e/ou ﬁnanciados pelo Governo Estadual/ Federal, visando à transparência das ações;
X.
Manter interlocução com os demais Departamentos objetivando
o trabalho de forma integrada, favorecendo assim a referência e contra
referência;
XI.
Promover a utilização dos dados do Cadastro Único para o
planejamento e gestão de políticas públicas e programas sociais voltados à
população de baixa renda executados pelo governo local, de acordo com as
normas vigentes;
XII.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações.
ARTIGO 47 – Ao Chefe do Departamento de Gestão de Cadastro Único,
Benefícios e Transferência de Renda (FG 101.6) compete, especiﬁcamente:
I.
Promover e supervisionar a execução das atividades desenvolvidas da sua unidade organizacional, reportando-se ao superior hierárquico;
II.
Propor medidas que visem a racionalização e aprimoramento dos
trabalhos afetos à respectiva unidade;
III.
Coordenar ações de articulação com secretarias, órgãos e serviços afetos as ações referentes aos benefícios de transferência de renda;
IV.
Orientar os Departamentos da Secretaria para o atendimento das
diretrizes e normas dos programas de transferência de renda, executados
com recursos do Município e/ou ﬁnanciados pelo Governo Estadual/ Federal;
V.
Viabilizar dentro das normas vigentes a utilização dos dados do
Cadastro Único para o planejamento e gestão de políticas públicas e programas sociais voltados à população de baixa renda executados pelo governo
local;
VI.
Acompanhar as ações da Seção de gestão de cadastros e da
Seção de Gestão de Benefícios e Transferência de Renda;
VII.
Coordenar o envio e recebimento de correspondências, físicas e
eletrônicas atinentes ao cadastro único, a beneﬁciários, esferas de governo
e instâncias da Caixa Econômica Federal;
VIII.
Organizar infraestrutura e recursos humanos permanentes para a
execução das atividades inerentes à operacionalização do Cadastro Único e
da gestão de benefícios, mantendo a informada o Departamento de Gestão
do Trabalho;
IX.
Proceder à análise e interpretação dos dados do banco de dados
do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, articulando-se com o Departamento de Vigilância Socioassistencial, quando se ﬁzer
necessário;
X.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
XI.
Desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.
ARTIGO 48 - À Seção de Gestão de Cadastros, compete:
I.
Realizar a gestão do Cadastro Único, a nível municipal;
II.
Pesquisar cadastros desatualizados para envio aos Departamentos de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial a ﬁm de atualização dos mesmos;
III.
Enviar bimestralmente, base de dados do Cadastro Único (CECAD) para os Departamentos de Proteção Social Básica, Proteção Social
Especial e Departamento de Vigilância Socioassistencial;
IV.
Manter arquivo físico e digital dos formulários, comprovantes do
cadastramento das famílias, realizados pelos Departamentos de Proteção
Social Básica e Proteção Social Especial;
V.
Zelar pela guarda e sigilo das informações coletadas;
VI.
Acompanhar sistematicamente as instruções e informações
disponibilizadas através dos sistemas do Ministério da Cidadania - MC e
Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS;
VII.
Estabelecer canal para recebimento de denúncias sobre prestação de informações incorretas no Cadastro avisando o superior hierárquico
para providências;
VIII.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
IX.
Desenvolver outras atividades correlatas a sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe de Seção de Cadastros compete cumprir e fazer
cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 49 – À Seção de Gestão de Benefícios e Transferência de Renda,
compete:
I.
Realizar a gestão dos sistemas, a nível municipal, de benefícios
dos Governos Federal e Estadual;
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II.
Enviar mensalmente relatórios com informações referentes aos
benefícios dos Programas de Transferência de Renda, para os Departamentos de Proteção Social Básica e Especial;
III.
Encaminhar informações periódicas para os Departamentos de
Proteção Social Básica e Proteção Social Especial sobre beneﬁciários que
descumprem condicionalidades dos Programas de Transferência de Renda,
beneﬁciários em atenção prioritária para acompanhamento familiar;
IV.
Zelar e manter arquivo físico de instrumentais referentes ao Programas de Transferência de Renda;
V.
Apoiar a articulação com demais Políticas Publicas que acompanham as condicionalidades dos Programas de Transferência de Renda;
VI.
Acompanhar sistematicamente as instruções e informações
disponibilizadas através dos sistemas do Ministério da Cidadania - MC e Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS para a gestão dos Programas
de Transferência de Renda;
VII.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VIII.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe de Seção de Gestão de Benefícios e Transferência de Renda compete cumprir e fazer cumprir os objetivos elencados neste
artigo.
ARTIGO 50 - Ao Departamento de Vigilância Socioassistencial, compete:
I.
apoiar atividades de planejamento, organização e execução de
ações desenvolvidas pela gestão e pelos serviços, produzindo, sistematizando e analisando informações territorializadas, sobre as situações de
vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos, e, sobre os
padrões de oferta dos serviços e benefícios socioassistenciais;
II.
produzir e sistematizar informações, construir indicadores e
índices territorializados das situações de risco e vulnerabilidade social, que
incidem sobre famílias e sobre os indivíduos nos diferentes ciclos de vida;
III.
Utilizar os dados provenientes do Sistema de Notiﬁcação das
Violações de Direitos realizando estudos que indiquem a incidência das
situações de violação de direitos subsidiando as proteções sociais;
IV.
Elaborar e atualizar periodicamente Diagnósticos Socioterritoriais
de forma coletiva, painéis informativos territorilizados e suas respectivas
publicizações;
V.
Coordenador a elaboração do Plano Municipal de Assistência
Social;
VI.
Colaborar na elaboração do Relatório de Gestão da Secretaria;
VII.
Coordenar e gerenciar a padronização dos instrumentais de coleta
de informações , orientando quanto aos procedimentos de registro das informações zelando pela padronização e qualidade dos mesmos;
VIII.
realizar a gestão do cadastro de unidades da rede socioassistencial pública no CadSUAS;
IX.
coordenar o processo de realização anual do Censo SUAS, zelando pela qualidade das informações coletadas;
X.
estabelecer, com base nas normativas existentes e no diálogo
com as demais áreas técnicas, padrões de referência para avaliação da
qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial e monitorá-los
por meio de indicadores;
XI.
Contribuir com os Departamentos de proteção social básica e
especial com dados e informações sobre suas áreas de atuação;
XII.
Planejar, receber, organizar informações territorializadas a respeito do Cadastro Único, Programas de Transferência de Renda, Benefícios
Socioassistenciais de forma integrada e articulada com o Departamento de
Gestão de Cadastro Único, Benefícios e Transferência de Renda;
XIII.
Assessorar a Secretaria no planejamento, monitoramento e avaliação dos programas, projetos, serviços e benefícios sociais com vistas a
qualiﬁcar a assistência social no município.
XIV.
Coordenar o processo de gestão da informação por meio dos
sistemas disponíveis, com organização do Banco de Dados com informações relativas a fontes oﬁciais como IBGE, PNUD, Ministério da Cidadania,
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, e outros, e da oferta de
serviços socioassistenciais do município;
XV.
Realizar o aperfeiçoamento do Sistema Social Smart de forma
coletiva entre os departamentos da Secretaria;
XVI.
Indicar a realização da busca ativa acerca nos territórios de acordo com demandas e estudos realizados com objetivo de prevenir situações
de violação de direitos;
XVII.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações.
ARTIGO 51 - Ao Chefe de Departamento de Vigilância Socioassistencial
(FG 101.6), compete:
I.
Promover, coordenar e supervisionar a execução das atividades
da sua unidade organizacional;
II.
Propor medidas que vise à racionalização e aprimoramento dos
trabalhos afetos a respectiva unidade;
III.
Produzir relatórios periódicos das atividades do Departamento;
IV.
Assistir o superior hierárquico nos assuntos de sua competência,
apresentando alternativas e recomendações para tomada de decisão;
V.
Acompanhar a produção e sistematização das informações territorializadas zelando pela qualidade da informação;
VI.
Propor a padronização dos instrumentais de coleta de informações e nivelamentos conceituais pertinentes;
VII.
Assessorar a Secretaria Municipal no planejamento, monitoramento e avaliação dos programas, projetos, serviços e benefícios sociais com
vistas a qualiﬁcar a assistência social no município;
VIII.
Coordenar e monitorar o processo de gestão da informação por
meio dos sistemas disponíveis por meio do Banco de Dados do departamento;
IX.
Indicar e orientar o aperfeiçoamento do Sistema Informatizado,
acompanhando junto a Gerência do Sistema Socioterritorial do SUAS;
X.
Promover e manter a interlocução entre os departamentos de
forma integrada, favorecendo a comunicação eﬁcaz no desenvolvimento das
atividades e a participação coletiva;
XI.
Organizar e promover a divulgação das informações, relatórios,
diagnósticos, painéis, estudos e pesquisas realizados pelo Departamento
junto a Secretaria, Rede Socioassistencial, Conselhos de Direitos, dentre
outros;
XII.
Colaborar com o Departamento de Gestão de Trabalho do SUAS
nos estudos a respeito de recursos humanos e equipes de referência por
unidade, conforme legislação vigente;
XIII.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
XIV.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 52 - À Gerência do Sistema Socioterritorial da SUASSISSUAS –
Rio Preto (FG 101.3), compete:
I.
Realizar e supervisionar a execução das atividades desenvolvidas
nas respectivas unidades vinculadas à Secretaria, reportando-se ao superior
hierárquico;
II.
Assistir ao superior hierárquico nos assuntos de sua competência;
III.
Gerenciar o Sistema Informatizado utilizado pela Secretaria;
IV.
Apoiar tecnicamente as equipes que operacionalizam o Sistema
Informatizado;
V.
Subsidiar e implementar as funções do Sistema Informatizado nos
serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial;
VI.
Construir, atualizar e divulgar o Manual de Operacionalização do
Sistema Informatizado;
VII.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VIII.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
Parágrafo único: Ao Gerente do Sistema Socioterritorial da SUASSISSUAS
– Rio Preto compete cumprir e fazer cumprir os objetivos elencados neste
artigo.
ARTIGO 53 - Ao Setor de Estudos e Pesquisas, compete:
I.
Fornecer sistematicamente aos Departamento de Proteção Social
Básica e Especial informações e indicadores territorializados, extraídos do
Cadastro Único e demais bases, que possam auxiliar as ações de busca
ativa e subsidiar as atividades de planejamento e avaliação dos próprios
serviços;
II.
Elaborar e atualizar, em conjunto com os Departamentos de prote-

ção social básica e especial, os diagnósticos dos territórios de abrangência
dos CRAS e CREAS;
III.
Produzir mapas georreferenciados a partir das informações territorializadas;
IV.
Elaborar diagnóstico e relatórios situacional de pessoas em situação de rua;
V.
Elaborar estudos sobre a necessidade de equipe de referência
das unidades públicas, com a colaboração do Departamento de Gestão de
trabalho do SUAS;
VI.
Processar e analisar as informações coletadas dos bancos de
dados do Cadastro Único/CECAD, BPC, ﬁcha SINAN, IBGE, PNAD e demais fontes oﬁciais;
VII.
Produzir, analisar e sistematizar informações territorializadas
sobre a gestão e os serviços da política de assistência social;
VIII.
Subsidiar atividades de planejamento, execução, monitoramento
e avaliação do SUAS em direção à universalização do atendimento com
qualidade;
IX.
Efetivar estudos e pesquisas por meio de produtos e processos
de trabalho;
X.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
XI.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe do Setor de Estudos e Pesquisas compete cumprir e fazer cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 54 - À Seção de Regulação, compete:
I.
Realizar a gestão do cadastro de unidades da rede socioassistencial privada no CadSUAS, quando não houver na estrutura do órgão
gestor área administrativa especíﬁca responsável pela relação com a rede
socioassistencial privada;
II.
Elaborar e padronizar modelos de relatórios circunstanciados e
matriz de avaliação de cada serviço socioassistencial;
III.
Elaborar e padronizar modelos de instrumentais de coleta de
informações;
IV.
Gerenciar e monitorar a inclusão de informações do Sistema de
Registro Mensal de Atividades (RMA) e CNEAS;
V.
Acompanhar, orientar e estabelecer ﬂuxo em conjunto com o
Conselho Municipal de Assistência Social quanto ao cadastramento ou
atualização cadastral das Organizações da Sociedade Civil no Cadastro
Nacional de Entidades de Assistência Social;
VI.
Elaborar, juntamente com o Setor de Parcerias, os Termos de
Referência em relação aos serviços a serem objeto de parcerias;
VII.
Coordenar o processo de preenchimento e digitação dos formulários Censo Suas.
VIII.
Realizar a gestão do cadastro de unidades da rede socioassistencial privada no CadSUAS;
IX.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
X.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe da Seção de Regulação compete cumprir e fazer
cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 55 - À Seção de Monitoramento e Avaliação do SUAS, compete:
I.
Analisar a adequação das ofertas e demandas dos serviços e
benefícios socioassistenciais na perspectiva do território;
II.
Monitorar os Planos de Trabalho dos CRAS, Centro de Convivências, CREAS e Centro Pop;
III.
Processar as informações e organizar os dados a partir dos
relatórios encaminhados pelos CRAS, Centro de Convivências, CREAS e
Centro Pop;
IV.
Elaborar e deﬁnir metodologia e ﬂuxo para monitoramento da rede
socioassistencial do SUAS;
V.
Subsidiar e elaborar com os departamentos e assessoria da
Secretaria o Plano Municipal de Assistência Social – PMAS;
VI.
Avaliar e monitorar o cumprimento das metas do PMAS, e acompanhar a matriz de avaliação do PMAS em conjunto com os Departamentos
e Assessorias;
VII.
Manter a interlocução entre os departamentos de forma integrada,
favorecendo a referência e contra referência;
VIII.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
IX.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe da Seção de Monitoramento e Avaliação do
SUAS compete cumprir e fazer cumprir os objetivos elencados neste artigo.
SEÇÃO III
COORDENADORIA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
ARTIGO 56 - À Coordenadoria da Rede de Proteção Social compete:
I.
Planejar, executar, monitorar e avaliar os serviços socioassistenciais de atendimento ao público alvo da política de assistência social;
II.
Fornecer dados para alimentar o sistema de informação local para
manutenção dos dados necessários para a elaboração dos relatórios de
gestão;
III.
Elaborar relatórios gerenciais para o acompanhamento do Titular
da Pasta sobre a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção
Social Básica e Especial;
IV.
Desenvolver as ações de proteção social básica e especial de
forma integrada com outras secretarias, órgãos e rede socioassistencial;
V.
Monitorar e avaliar os resultados dos serviços, programas e benefícios, de forma integrada com a Departamento de vigilância socioassistencial;
VI.
Contribuir com a Coordenadoria de Gestão Operacional nas
atribuições a ela pertinentes;
VII.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VIII.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 57 – Ao Chefe Coordenadoria de Proteção Social (Chefe de Coordenadoria – CD.101.2) compete, especiﬁcamente:
I.
Planejar, coordenar e promover a execução das atividades de sua
unidade ou dos serviços subordinados à sua Coordenadoria e demais níveis
hierárquicos;
II.
Exercer a coordenação geral dos assuntos referentes às ações de
proteção social básica e especial da Secretaria;
III.
Acompanhar e executar as deliberações dos conselhos afetos a
sua área de competência;
IV.
Informar ao setor competente quanto às necessidades detectadas
para a viabilização de infraestrutura para garantia do funcionamento dos
serviços;
V.
Monitorar e avaliar os resultados dos serviços, programas e
benefícios, de forma integrada com unidades relacionadas, observando as
diretrizes emanadas pela Secretaria em consonância com as esferas Estadual e Federal;
VI.
Propor medidas que visem a racionalização e eﬁciência dos trabalhos ou serviços afetos à sua unidade;
VII.
Encaminhar ao chefe imediato relatórios gerenciais periódicos, ou
quando solicitado;
VIII.
Coordenar outras atividades que lhe forem atribuídas;
IX.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
X.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 58 - À Divisão de Articulação da Rede Socioassistencial, compete:
I.
Articular e integrar a Rede Socioassistencial e seus serviços, programas, projetos e benefícios que compõem o Sistema Único de Assistência
Social - SUAS;
II.
Articular e viabilizar a integração da base de dados da rede socioassistencial e organização dos dados da política de assistência social do
município com os setores competentes;
III.
Articular ações para a elaboração dos relatórios de gestão da
rede socioassistencial com os setores competentes;
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IV.
Mobilizar a rede socioassistencial e o Grupo Gestor Intersetorial
(GGI) do município, visando ações integradas;
V.
Planejar e promover eventos voltados aos objetivos dos serviços
da Proteção Social Básica e Especial, articulando com a rede socioassistencial e outras políticas públicas;
VI.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações
VII.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 59 – Ao Chefe da Divisão de Articulação da Rede Socioassistencial (CD 101.1), compete:
I.
Planejar, coordenar e promover a execução das atividades de
sua unidade ou dos serviços subordinados à sua Divisão e demais níveis
hierárquicos;
II.
Acompanhar as ações e deliberações dos conselhos de direitos
afetos à área;
III.
Articular a realização de ações integradas com o Departamento
de Vigilância Socioassistencial, Departamento de Gestão de Cadastro
Único, Benefícios e Transferência de Renda, Departamento de Gestão de
Trabalho do SUAS, Departamento de Proteção Social Básica e Departamento de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade;
IV.
Planejar, organizar e executar eventos voltados aos objetivos
dos serviços da Proteção Social Básica e Especial, articulando com a rede
socioassistencial e outras políticas públicas;
V.
Elaborar relatórios gerenciais;
VI.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VII.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 60 – À Divisão de Proteção Social Básica compete:
I.
Planejar, executar, monitorar e avaliar os serviços socioassistenciais de atendimento ao público alvo da política de assistência social;
II.
Supervisionar as ações de proteção social básica nos territórios
dos CRAS;
III.
Monitorar e avaliar os resultados dos serviços, programas, projetos e benefícios, de forma integrada com outros setores;
IV.
Elaborar pareceres, apresentando alternativas e recomendações
que permitam à Coordenadoria de Proteção Social propor estratégias de
melhorias inerentes a Proteção Social no município;
V.
Realizar ações articuladas com a rede e outras políticas;
VI.
Elaborar relatórios gerenciais e levantar demandas; e
VII.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VIII.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 61 – Ao Chefe de Divisão de Proteção Social Básica (CD 101.1),
compete:
I.
Planejar, coordenar e promover a execução das atividades de
competência da divisão ou serviços sob a sua subordinação imediata;
II.
Articular parcerias para o trabalho na promoção e defesa dos
direitos sociais aos usuários da proteção social básica;
III.
Assistir ao respectivo superior hierárquico nos assuntos de sua
competência;
IV.
Propor medidas que visem a racionalização e aprimoramento dos
trabalhos afetos à sua unidade;
V.
Elaborar relatórios gerenciais e levantar demandas;
VI.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VII.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 62 – Ao Departamento de Proteção Social Básica, compete:
I.
Planejar, executar, monitorar e avaliar os serviços socioassistenciais básicos de atendimento ao público alvo da política de assistência
social;
II.
Acompanhar e monitorar a oferta da proteção social básica dos
CRAS e Centros de Convivência, através da oferta dos serviços de Proteção e Atendimento Integral as Famílias – PAIF, Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos – SCFV e Serviço de Proteção Social Básica no
domicílio para pessoas com deﬁciência e idosas, visando o atendimento as
famílias e a melhoria das condições de vida da população;
III.
Monitorar e avaliar os resultados dos serviços, programas e
benefícios, de forma integrada com outros setores, observando as diretrizes emanadas pela Secretaria em consonância com as esferas Estadual e
Federal;
IV.
Realizar ações articuladas com a rede e outras políticas setoriais;
V.
Sistematizar informações dos serviços desenvolvidos nas unidades de CRAS e Centros de Convivência e fornecer dados para alimentar o
sistema de informação local;
VI.
Articular, com o Departamento de Gestão de Cadastro Único, Benefícios e
Transferência de Renda, o planejamento das ações
de inclusão/atualização das famílias no Cadastro Único e dos programas de
transferência de renda executados nas unidades de CRAS;
VII.
Articular, com o Departamento de Gestão do Trabalho do SUAS,
sobre questões relacionadas aos recursos humanos dos CRAS e Centros
de Convivência, visando a execução dos serviços com qualidade e cuidados com a saúde do trabalhador do SUAS;
VIII.
Articular com o Departamento de Vigilância Socioassistencial,
sobre questões relacionadas as situações de vulnerabilidade e risco que
incidem sobre famílias nos territórios;
IX.
Realizar trabalho integrado entre a Proteção Social Básica e
Especial;
X.
Elaborar relatórios gerenciais;
XI.
Estabelecer ﬂuxos e padrões do processo de trabalho nas unidades de CRAS e Centros de Convivência, considerando as especiﬁcidades
de cada local;
XII.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
XIII.
Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 63 - Ao Chefe de Departamento de Proteção Social Básica (FG
101.6) compete:
I.
Planejar, coordenar e promover a execução das atividades de
competência do departamento ou serviços sob a sua subordinação imediata;
II.
Planejar e organizar as atividades juntamente com os coordenadores de CRAS e Centros de Convivência de acordo com as diretrizes
emanadas pela Secretaria;
III.
Articular parcerias para o trabalho na promoção e defesa dos
direitos sociais aos usuários da proteção social básica;
IV.
Assistir ao respectivo superior hierárquico nos assuntos de sua
competência;
V.
Propor medidas que visem a racionalização e aprimoramento dos
trabalhos afetos à sua unidade;
VI.
Manter a interlocução entre os departamentos de forma integrada,
favorecendo a comunicação eﬁcaz no desenvolvimento das atividades;
VII.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VIII.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 64 - À Seção de Apoio Administrativo compete:
I.
Planejar, organizar, executar, monitorar ações de apoio na área
administrativa necessárias ao bom funcionamento do Departamento;
II.
Organizar e manter o arquivamento de documentos oﬁciais;
III.
Elaborar, digitar e expedir minutas de correspondência oﬁcial e
demais atos administrativos;
IV.
Promover o atendimento e orientação do público que procura o
Departamento, procedendo as orientações necessárias;
V.
Propor medidas de simpliﬁcação e melhoria administrativa junto
ao departamento;
VI.
Registrar a entrada e saída de documentos do Departamento,
protocolando todo expediente oﬁcial registrando sua tramitação;
VII.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados

estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VIII.
Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe da Seção de Apoio Administrativo compete cumprir e fazer cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 65 - A Gerência da Proteção Social Básica (FG 101.3) compete:
I.
Cheﬁar, promover e supervisionar a execução das atividades desenvolvidas nas respectivas unidades vinculadas à Secretaria de Assistência Social, reportando-se ao superior hierárquico;
II.
Assistir ao superior hierárquico nos assuntos de sua competência;
III.
Auxiliar o coordenador da Proteção Social Básica no planejamento e execução das atividades de competência do departamento;
IV.
Auxiliar tecnicamente nos processos de trabalho das unidades da
Proteção Social Básica;
V.
Encaminhar ao chefe imediato relatórios gerenciais periódicos;
VI.
Executar os procedimentos operacionais necessários a realização
das ações do departamento; e
VII.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VIII.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
Parágrafo único: Ao Gerente da Proteção Básica compete cumprir e fazer
cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 66 - Ao Centro de Referência de Assistência Social compete:
I.
Planejar, executar, coordenar, monitorar e avaliar os serviços, programas, projetos e benefícios a cargo da Secretaria de Assistência Social,
em consonância com as esferas Estadual e Federal;
II.
Ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família PAIF, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e o
Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deﬁciência e idosas, visando o atendimento integral as famílias e a melhoria das
condições de vida da população;
III.
Realizar a Gestão território e da rede socioassistencial da Proteção Social Básica;
IV.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
V.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 67 – Aos Chefes de CRAS (FG 101.1) competem:
I.
Coordenar o planejamento, a execução, monitoramento e avaliação dos serviços, programas, projetos e benefícios ofertados a população;
II.
Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os ﬂuxos e procedimentos para garantir a efetivação da referência e contra referência;
III.
Deﬁnir com a participação da equipe de proﬁssionais, os critérios
de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias, dos serviços
ofertados no CRAS;
IV.
Promover a articulação entre serviços, transferência de renda e
benefícios socioassistenciais na área de abrangência do CRAS;
V.
Contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eﬁcácia, eﬁciência e impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida
dos usuários;
VI.
Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da
rede socioassistencial no território de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta rede;
VII.
Efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de apoio
informais existentes no território (lideranças comunitárias, associações de
bairro);
VIII.
Planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de
abrangência do CRAS, em consonância com diretrizes da Secretaria de
Assistência Social;
IX.
Participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria de Assistência Social, contribuindo com sugestões estratégicas para a
melhoria dos serviços a serem prestados;
X.
Participar de reuniões de coordenação de CRAS promovida pelo
Departamento de Proteção Social Básica;
XI.
Desenvolver Ações Comunitárias no território, como: palestras,
campanhas e eventos comunitários;
XII.
Promover a participação do público alvo no processo de planejamento e avaliação de serviços, programas e projetos;
XIII.
Articular os serviços de proteção social básica com as demais
políticas públicas locais;
XIV.
Elaborar plano de trabalho anual e relatório mensal acerca das
atividades executadas nos CRAS;
XV.
Coordenar e executar a alimentação de sistemas de informação
sob sua responsabilidade;
XVI.
Gerir a unidade CRAS do seu território;
XVII.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
XVIII.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 68 – A Seção do Centro de Convivência da Juventude – CCJ
compete:
I.
Planejar, executar, monitorar e avaliar a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em suas respectivas unidades;
II.
Coordenar e executar o registro das informações, inerentes ao
Centro;
III.
Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os ﬂuxos e procedimentos para garantir a efetivação da referência e contra referência;
IV.
Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo
e garantir a participação das famílias inseridas nos serviços ofertados pelo
Centro;
V.
Participar dos processos de articulação intersetorial nos territórios
do Centro;
VI.
Participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria de Assistência Social, contribuindo com sugestões estratégicas para a
melhoria do serviço a ser prestado a população;
VII.
Elaborar plano de trabalho anual e relatório mensal acerca das
atividades executadas no Centro;
VIII.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
IX.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
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I.
Planejar, executar, monitorar e avaliar a oferta do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos em suas respectivas unidades;
II.
Coordenar e executar o registro das informações, inerentes ao
Centro;
III.
Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os ﬂuxos e procedimentos para garantir a efetivação da referência e contra referência;
IV.
Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo
e garantir a participação das famílias inseridas nos serviços ofertados pelo
Centro;
V.
Participar dos processos de articulação intersetorial nos territórios
do Centro;
VI.
Participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria de Assistência Social, contribuindo com sugestões estratégicas para a
melhoria do serviço a ser prestado a população;
VII.
Elaborar plano de trabalho anual e relatório mensal acerca das
atividades executadas no Centro;
VIII.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
IX.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
Parágrafo único: Ao chefe de Seção do Centro de Convivência da Família CCF compete cumprir e fazer cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 71 – À Divisão de Proteção Social Especial compete:
I.
Planejar, executar, monitorar e avaliar os serviços socioassistenciais de atendimento ao público alvo da política de assistência social;
II.
Supervisionar as ações de proteção social especial nos territórios
do município, nos equipamentos de CREAS e Centro Pop;
III.
Monitorar e avaliar os resultados dos serviços, programas, projetos e benefícios, de forma integrada com outros setores;
IV.
Elaborar pareceres, apresentando alternativas e recomendações
que permitam à Coordenadoria de Proteção Social propor estratégias de
melhorias inerentes a Proteção Social no município;
V.
Realizar ações articuladas com a rede e outras políticas;
VI.
Elaborar relatórios gerenciais e levantar demandas;
VII.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VIII.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 72 – Ao Chefe de Divisão de Proteção Social Especial (CD 101.1),
compete:
I.
Planejar, coordenar e promover a execução das atividades de
competência da divisão ou serviços sob a sua subordinação imediata;
II.
Articular parcerias para o trabalho na promoção e defesa dos
direitos sociais aos usuários da proteção social especial;
III.
Assistir ao respectivo superior hierárquico nos assuntos de sua
competência;
IV.
Propor medidas que visem a racionalização e aprimoramento dos
trabalhos afetos à sua unidade;
V.
Elaborar relatórios gerenciais e levantar demandas;
VI.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VII.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 73 - Ao Departamento de PSE de Média e Alta Complexidade,
compete:
I.
Planejar, executar, monitorar e avaliar os serviços socioassistenciais especializados de atendimento ao público da política de assistência
social afetos a serviços de média complexidade;
II.
Planejar, executar, monitorar e avaliar os serviços socioassistenciais especializados de atendimento ao público da política de assistência
social afetos a serviços de alta complexidade;
III.
Promover o desenvolvimento de ações integradas com outros
setores, secretarias e conselhos objetivando inclusão dos usuários dos
programas e ações de proteção social especial, favorecendo a referência e
contra referência;
IV.
Emitir pareceres, relatórios e outros documentos sobre assuntos
de sua área de competência;
V.
Realizar a recepção e identiﬁcação de pessoas e/ou famílias
demandatárias de atendimentos emergenciais, procedendo aos encaminhamentos necessários;
VI.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VII.
Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 74 – Ao Chefe de Departamento dos Serviços de Alta e Média
Complexidade (FG 101.6) compete:
I.
Executar, monitorar e avaliar os serviços socioassistenciais
especiais de média e alta complexidade para o atendimento ao público da
política de assistência social;
II.
Promover e supervisionar a execução das atividades desenvolvidas da sua unidade organizacional, reportando-se ao superior hierárquico,
III.
Propor medidas que visem a racionalização e aprimoramento dos
trabalhos afetos à respectiva unidade;
IV.
Manter a interlocução entre os departamentos de forma integrada, favorecendo a comunicação eﬁcaz no desenvolvimento das atividades;
V.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VI.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 75 – À Seção de Apoio Administrativo, compete:
I.
Receber, distribuir e encaminhar os documentos e controle de
prazo dos expedientes recebidos pela unidade;
II.
Elaborar, digitar e expedir memorandos, ofícios e internos da
Unidade;
III.
Organizar e manter o arquivo de documentos das unidades;
IV.
Promover o atendimento e a orientação do público, procedendo
aos encaminhamentos necessários;
V.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VI.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.

Parágrafo único: Ao chefe de Seção do Centro de Convivência da Juventude
– CCJ compete cumprir e fazer cumprir os objetivos elencados neste artigo.

Parágrafo único: Ao chefe de Seção de Apoio Administrativo compete cumprir e fazer cumprir os objetivos elencados neste artigo.

ARTIGO 69 – A Seção do Centro de Convivência do Idoso – CCI compete:

ARTIGO 76 – À Gerência da Proteção Social Especial (FG 101.3), compete:

I.
Planejar, executar, monitorar e avaliar a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em suas respectivas unidades;
II.
Coordenar e executar o registro das informações, inerentes ao
Centro;
III.
Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os ﬂuxos e procedimentos para garantir a efetivação da referência e contra referência;
IV.
Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo
e garantir a participação das famílias inseridas nos serviços ofertados pelo
Centro;
V.
Participar dos processos de articulação intersetorial nos territórios
do Centro;
VI.
Participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria de Assistência Social, contribuindo com sugestões estratégicas para a
melhoria do serviço a ser prestado a população;
VII.
Elaborar plano de trabalho anual e relatório mensal acerca das
atividades executadas no Centro;
VIII.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
IX.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.

I.
Cheﬁar, promover e supervisionar a execução das atividades desenvolvidas nas respectivas unidades vinculadas à Secretaria de Assistência Social, reportando-se ao superior hierárquico;
II.
Assistir ao superior hierárquico nos assuntos de sua competência;
III.
Coordenar as ações referentes aos serviços e ações socioassistenciais especiais de alta complexidade;
IV.
Planejar, executar, monitorar e avaliar os serviços socioassistenciais especializados de atendimento ao público da política de assistência
social afetos a serviços de alta complexidade;
V.
Promover o desenvolvimento de ações integradas com outros setores, secretarias, conselhos e sistema de Garantia de Direitos objetivando
inclusão dos usuários dos programas e ações de proteção social especial;
VI.
Emitir pareceres, relatórios e outros documentos sobre assuntos
de sua área de competência;
VII.
Manter interlocução com os demais setores de forma a trabalhar
de forma integrada, favorecendo assim a referência e contra referência;
VIII.
Realizar a sistematização de informações produzindo dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
IX.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.

Parágrafo único: Ao chefe de Seção do Centro de Convivência do Idoso –
CCI compete cumprir e fazer cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 70 – A Seção do Centro de Convivência da Família – CCF compete:

Parágrafo único: Ao Gerente da Proteção Social Especial compete cumprir
e fazer cumprir os objetivos elencados neste artigo.
ARTIGO 77 - Ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social
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(CREAS) compete:
I.
Planejar, executar, coordenar, monitorar e avaliar os serviços, programas, projetos e benefícios a cargo da Secretaria de Assistência Social;
II.
Ofertar o Serviço de Proteção e Especializado para Famílias e
Indivudos - PAEFI, o Serviço de Medidas Socioeducativas de liberdade Assistida e prestação de Serviços à Comunidade – PSC e o Serviço Especializado para idosos deﬁcientes e suas famílias;
III.
Prestar informações gerenciais que propiciem alternativas e recomendações de aperfeiçoamento das políticas inerentes à Pasta;
IV.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
V.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 78 – Aos Chefes de CREAS (FG 101.1) competem:
I.
Participar da elaboração, acompanhamento, implementação e
avaliação dos ﬂuxos e procedimentos adotados, visando garantir a efetivação das articulações necessárias;
II.
Subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da área de
Vigilância Socioassistencial do órgão gestor de Assistência Social;
III.
Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais
unidades e serviços socioassistenciais;
IV.
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;
V.
Deﬁnir com a equipe a dinâmica e os processos de trabalho a
serem desenvolvidos na Unidade;
VI.
Coordenar a execução das ações, assegurando diálogo e possibilidades de participação dos proﬁssionais e dos usuários;
VII.
Coordenar os encaminhamentos à rede e o seu acompanhamento.
VII.
Prestar informações gerenciais que propiciem alternativas e recomendações de aperfeiçoamento das políticas inerentes à Pasta;
VIII.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VIII.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 79 - Ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social
Pessoas em Situação de Rua, Centro Pop compete:
I.
Possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial;
II.
Contribuir para a construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários e as especiﬁcidades do atendimento;
III.
Contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia
da população em situação de rua;
IV.
Promover ações para a reinserção familiar e/ou comunitária;
V.
Propor e acompanhar metas a serem atingidas pelo pessoal que
integra a equipe;
IX.
Prestar informações gerenciais que propiciem alternativas e recomendações de aperfeiçoamento das políticas inerentes à pasta;
X.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
VI.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
ARTIGO 80 – Ao Chefe do Centro Pop (FG 101.1) compete:
I.
Desenvolver e coordenar ações voltadas para a execução de
serviços de proteção a pessoas em situação de rua;
II.
Promover o atendimento multiproﬁssional e psicossocial, por meio
de procedimentos individuais e grupais, a pessoas em situação de rua,
integrado a rede socioassistencial e demais políticas públicas;
III.
Manter articulação com os serviços da proteção social especial e
demais políticas públicas e instituições particulares que desenvolvem ações
de atendimento e apoio especializado a pessoas em situação de rua, na
perspectiva de potencializar e fortalecer a proteção socioassistencial;
IV.
Promover eventos e trabalhos de sensibilização;
V.
Realizar articulação/parcerias com instituições governamentais
e não governamentais, engajando- se no processo de articulação da rede
socioassistencial;
VI.
Contribuir com a Secretaria no estabelecimento de ﬂuxos entre os
serviços da Proteção Social Especial e Básica de Assistência Social;
VII.
Promover e participar de reuniões periódicas com representantes
da rede prestadora de serviços, visando contribuir com o órgão gestor na
articulação e avaliação dos serviços e acompanhar os encaminhamentos
efetuados;
VIII.
Realizar reuniões periódicas com os proﬁssionais e estagiários
para discussão dos casos, avaliação das atividades desenvolvidas, dos
serviços ofertados e dos encaminhamentos realizados, entre outras;
IX.
Deﬁnir, em conjunto com a equipe, o ﬂuxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias;
XI.
Participar de comissões/fóruns/comitês locais de defesa e promoção dos direitos das crianças e adolescentes;
XII.
Organizar e implantar sistematização de informações e dados
estatísticos sobre as atividades desenvolvidas subsidiando o planejamento
de ações;
X.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
SEÇÃO V
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
ARTIGO 83 - As unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social
funcionarão perfeitamente articuladas entre si, em regime de colaboração
mútua.
Parágrafo único – As relações hierárquicas deﬁnem-se no enunciado das
atribuições das unidades e na posição que ocupam no organograma da
Secretaria.
ARTIGO 84 - Aos Dirigentes, no âmbito de suas competências especiﬁcas,
cumpre descentralizar, deﬁnir metas, estabelecer prioridades e contribuir
para o desenvolvimento das ações da unidade orgânica e desempenho
funcional dos Servidores de sua área de atuação.
ARTIGO 85 - Os titulares de cargos de Cheﬁa deverão subsidiar a elaboração do orçamento da secretaria.
ARTIGO 86 - Os titulares de cargos de Cheﬁa deverão elaborar relatórios
periódicos e anuais de suas atividades.
ARTIGO 87 - Poderão ser atribuídas ou delegadas aos ocupantes de cargos
em comissão, atribuições em suas respectivas áreas de atuação, que não
estão contempladas neste Regimento.
ARTIGO 88 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo
Secretário e quando se ﬁzer necessário, pelo Chefe do Poder Executivo.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DA ATA DA 4ª SESSÃO – ENTREGA DO ENVELOPE 5 E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA
Nº 03/2019 – PROCESSO Nº 42/2019
Objeto: Contratação de agência de propaganda para prestação de serviços
técnicos de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a
conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação
e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade, com o
intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de
difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público
em geral, conforme está especiﬁcado na Lei Federal 12.232.
Tendo sido convocadas, conforme Edital, as licitantes classiﬁcadas através
de publicação na Imprensa Oﬁcial do Município e página do SeMAE na Internet apenas a licitante DLM PROPAGANDA LTDA. apresentou o envelope
nº 5 contendo os documentos de habilitação. Após aberto o envelope da
licitante DLM, os documentos foram rubricados e após análise dos documentos e fundamentada nos pareceres técnicos do Assessor de Comunicação e do Coordenador Administrativo Orçamentário e Financeiro, na própria
sessão, que constataram que os documentos de qualiﬁcação técnica e de
que os índices ﬁnanceiros estavam de acordo com o exigido no Edital, a
Comissão de Licitações decidiu INABILITAR as licitantes MR/TEMPO PROPAGANDA E DESIGN LTDA e BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE
PUBLICIDADE LTDA. por não terem apresentado o envelope nº 5, contendo
os documentos de habilitação e HABILITAR a licitante DLM PROPAGANDA
LTDA. por ter atendido ao requerido no Edital. Em consequência a Comissão de Licitações declara vencedora e propõe a adjudicação do objeto à
licitante DLM PROPAGANDA LTDA pelo valor máximo de R$ 2.760.000,00,
por ter atendido ao critério de julgamento do Edital de MELHOR TÉCNICA.
S.J.R.P., 25.07.2019 – Sonia M. F.S. Gomes – Presidente da C.L.
EXTRATO DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2019 – PROCESSO SICOM 3257/2019
Objeto: Aquisição de equipamentos para auxiliar a detecção de vazamentos
não visíveis (válvulas geradoras de pulsos de ondas).
Sessão pública realizada online no dia 25.07.2019, sendo declarado pelo
pregoeiro o pregão FRACASSADO em razão de a proposta de uma licitante
estar em desacordo com o Edital e de o valor da outra licitante estar acima
da expectativa da Administração. Não houve manifestação de intenção de
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”.
Alan Sinibaldi Cornachioni - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2019 – PROCESSO SICOM 3257/2019
“DECLARO este processo licitatório FRACASSADO, em razão de a proposta de uma licitante estar em desacordo com o Edital e de o valor da outra
licitante estar acima da expectativa da Administração.”
São José do Rio Preto, 25.07.2019 – Nicanor Batista Júnior - Superintendente.
Extrato de Portaria nº 097 de 25/07/2019 – Designar a servidora PAULA
RUSSO ISACK DO NASCIMENTO, matrícula 726, para responder pela
Tesouraria do SeMAE, a partir de 22 de julho de 2019, enquanto durar a
ausência da titular. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo efeitos em de 22 de julho de 2019.
S. J. Rio Preto 25.07.2019 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do
SeMAE.

ARTIGO 81 – À Casa dos Conselhos, compete:
I.
Desenvolver ações de integração permanente com o Conselho
Municipal de Assistência Social, no sentido de discutir e avaliar a Política de
Assistência Social no Município;
II.
Assessorar e acompanhar o atendimento aos encaminhamentos e
decisões dos Conselhos, junto às demais unidades da Secretaria;
III.
Propiciar aos Conselhos informações atualizadas sobre as ações
governamentais e não governamentais (portarias, instruções normativas, notas técnicas e outros instrumentos), dentro da política pública estabelecida
para o atendimento à criança e ao adolescente, ao idoso e à família;
IV.
Realizar estudos e levantamentos no sentido de avaliar e oferecer
subsídios e informações ao Secretário, visando à apreciação das demandas
dos Conselhos;
V.
Prestar assessoramento aos Conselhos na organização e sistematização de suas atividades, mantendo cadastro e controle atualizado
dos recursos humanos, instalações e materiais alocados pela Secretaria,
informando ao Titular da Pasta, os casos em que forem veriﬁcadas irregularidades;
VI.
Proceder à análise do mérito das solicitações de materiais, de
pessoal, de serviços e outras necessidades apontadas pelos Conselhos,
indicando as prioridades de atendimento frente aos recursos disponíveis da
SEMAS
VII.
Promover a implantação de mecanismos que possibilitem o
registro e a geração de informações e dados estatísticos sobre as atividades
desenvolvidas pelos Conselhos;
VIII.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.
TÍTULO II
DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES
CAPÍTULO I
DOS DEMAIS SERVIDORES
ARTIGO 82 - Aos demais servidores, cujas atribuições não foram especiﬁcadas neste Regimento Interno, além de caber cumprir as ordens, determinações e formular sugestões que contribuam para o aperfeiçoamento do
trabalho, cumpre-lhes, também, observar as prescrições legais e regulamentares, executando com zelo, eﬁciência as tarefas que lhe sejam conﬁadas,
competindo-lhe especiﬁcamente:
I.
Cumprir os horários ordinários de trabalho e os extraordinários
determinados pela cheﬁa imediata;
II.
Manter em asseio e ordem o local de trabalho, os móveis, utensílios, máquinas ou aparelhos sob sua guarda e responsabilidade, sugerindo
sua manutenção quando necessário;
III.
Permanecer nos locais de trabalho nas horas de expediente,
ausentando-se somente com justa causa e mediante autorização da cheﬁa
imediata;
IV.
Participar de atividades de formação continuada e de equipe que
objetivem o aperfeiçoamento proﬁssional e o desenvolvimento de ações de
forma articulada; e
V.
Desenvolver outras atividades correlatas à sua competência.

Secretaria Municipal de Obras
Notiﬁcação – Gustavo Henrique Gonçalves
O Departamento de Atendimento Técnico de Engenharia vem
por meio desta, informar que caso V.S. não apresente no prazo de quinze
dias, a contar da publicação desta, a regularização total do imóvel situado
na Rua Giancarlo Veschi Borges, quadra 07, lote 20, Residencial Mirante,
objeto da notiﬁcação nº 4094, emitida em 19 de janeiro de 2015, onde foi
ediﬁcada uma construção avançando o recuo frontal, em desacordo com a
Lei de Zoneamento, será lançada a licença de construção de embargo no
valor de R$ 1.289,79(mil e duzentos e oitenta e nove reais e setenta e nove
centavos), que deverá ser anualmente cobrada com valor corrigido, referente à área de 15,00 m², enquanto a irregularidade notiﬁcada não for sanada.
Sem mais para o momento, permanecemos a disposição para quaisquer
esclarecimentos.
São José do Rio Preto, 24 de julho, 2019.
Nize Helena Sáfadi Alves Gonçalves
Arquiteta - Obras

Extrato de PORTARIA N.º 021/2019 de 8 de julho de 2019 - DESIGNA, os
servidores estáveis: José Carlos Floriano, Eziquiel de Andrade e João Roberto de Oliveira Lima, para, sob a presidência do primeiro, comporem a E.
Comissão Sindicante, na apuração dos fatos relatados no Interno 760/2019
– SMTTS/GCM.
SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/ CORREGEDORIA GCM
Edital n° 041/2019
A Secretaria Municipal da Fazenda – INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA vem notificar que os requerimentos
protocolados abaixo descritos tiveram a seguinte decisão:
PROTOCOLO
DATA
REQUERENTE
DECISÃO
2019168527
20/05/2019
SATURNINO & SARDINHA LTDA
DEFERIDO
2019174127
24/05/2019
FONOLAR HOMECARE EIRELI
DEFERIDO
REAL FREIOS RIO PRETO COMÉRCIO DE PEÇAS E
2019178403
28/05/2019
DEFERIDO
SERVIÇOS EIRELI
PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA
2019180348
30/05/2019
DEFERIDO
LTDA
2019181959
31/05/2019
RUI GIORGI ENGENHARIA EIRELI EPP
DEFERIDO
2019181962
31/05/2019
RUI GIORGI ENGENHARIA EIRELI EPP
DEFERIDO
RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE
2019182910
31/05/2019
DEFERIDO
SEGUROS LTDA
2019187656
04/06/2019
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEFERIDO
2019196988
11/06/2019
WANDERLEY SECCO JUNIOR
DEFERIDO
2019196986
11/06/2019
WANDERLEY SECCO JUNIOR
INDEFERIDO
Informa-se ainda que os referidos protocolos serão arquivados na pasta de cadastro das empresas.
São José do Rio Preto, 25 de julho de 2019
LUCAS DOS SANTOS GUIMARÃES
Auditor Fiscal Tributário Municipal
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária - Interino

Secretaria Municipal da Fazenda
Diretoria da Administração Fiscal e Tributária
Departamento de Tributos Imobiliários
Edital de Notificação 29/2019
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária –
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário
Municipal Lei n° 3359/83, art 202, III, NOTIFICA a contribuinte abaixo citada, que para que possamos dar
andamento a analise do pedido de desconto de 50% no IPTU para aposentados, referente ao imóvel de cadastro
imobiliário nº 03.03617/001, necessário se faz que Vossa Senhoria apresente:
a) Comprovante de rendimentos de todos os moradores do imóvel, caso, a renda seja somente do
contribuinte, apresentar declaração sob as penas da Lei Complementar nº 96/98, informando que a
renda familiar (equivalente à somatória dos rendimentos de todos os moradores da residência) não é
superior a dois (02) salários mínimos, que possui um único imóvel e o utiliza unicamente para fins
residenciais.
b) Cópia do talão da CPFL.
c) Declaração na qual conste o estado civil da requerente, se viver em união estável, comprovante de
renda do cônjuge ou convivente (caso seja casada ou em união estável)
Esclarecemos que tais informações são imprescindíveis para permitir o deferimento do pedido, não impedindo a
requisição de mais documentos futuramente.
Ao enviar os documentos ora solicitados mencionar A/C – Departamento de Tributos Imobiliários - Juntar ao
requerimento protocolado sob nº 2019000079839(protocolar junto ao Poupatempo – Rua Antonio de Godoy,3033
– bairro Centro ou no Ganha Tempo – Shopping Cidade Norte).
Ressaltamos que foi publicado o presente edital, pois a notificação via correspondência foi devolvida pelo
Correios porque frustrada a entrega após 03 tentativas (nos dias 17/06/2019 as 10:20h, 19/06/2019 as 10:00h e
24/06/2019 as 10:31h).
Outrossim, informamos que a não apresentação da documentação retro citada num prazo máximo de 10 dias
acarretará no arquivamento do pedido.
INTERESSADO
PROTOCOLO
IRAIDES MENEGON OLIVEIRA
2019000079839
São José do Rio Preto (SP), 25 de julho de 2019.
Luiz Carlos Basso
Chefe – D.T.I. - SEMFAZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Diretoria da Administração Fiscal e Tributária
Departamento de Tributos Imobiliários
Edital de Notificação 30/2019
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária –
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário
Municipal Lei n° 3359/83, art 202, III, NOTIFICA a contribuinte abaixo citada, via edital, tendo em vista que a
notificação via correspondência foi devolvida pelo Correios porque frustrada a entrega após 03 tentativas (nos
dias 19/06/2019 as 11:56h, 24/06/2019 as 12:27h e 26/06/2019 as 11:30h).
Vimos por meio deste informar a Vossa Senhoria que o pedido de inclusão da área construída no imóvel de
cadastro imobiliário nº 02.21649/001, foi deferido.
De consequência foi providenciada a revisão e conversão do imposto para o exercício de 2019 efetuando-se as
compensações pertinentes, os boletos para pagamento do imposto revisto encontram se disponíveis para
retirada nos postos de atendimento municipal junto ao Poupatempo São José do Rio Preto (no centro da cidade),
no Ganha Tempo Cidadão (junto ao Shopping Cidade Norte).
Comunicamos por fim que o expediente se encontra arquivado no Departamento de Tributos Imobiliários da
Secretaria Municipal da Fazenda – 5º andar do Paço Municipal, podendo vossa senhoria ter vista sobre o
mesmo.
INTERESSADO
PROTOCOLO
MARINA RODRIGUES LEITE
2019000176190
São José do Rio Preto (SP), 25 de julho de 2019.
Luiz Carlos Basso
Chefe – D.T.I. - SEMFAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos
Mobiliários, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização
cadastral de forma eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no
prazo de 30 dias contados da data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do
Decreto Municipal n° 16.888/2013.
Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema
eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal n°16.888/2013, o que, posteriormente,
poderá ensejar processo de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos incisos I a
III do artigo 15 do mesmo instrumento legal.
Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá verificar, no link abaixo, o
cumprimento dos Requisitos e Pré-Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de
Posturas do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos junto à Secretaria
competente pelo assunto.
Em caso de irregularidade cadastral por motivo de desatualização nos dados
da inscrição mobiliária, o contribuinte abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando
o link que segue:
- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no site da prefeitura:
www.riopreto.sp.gov.br;
- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - Empresa fácil";
Contribuintes:
CADASTRO
CONTRIBUINTE
MUNICIPAL
ASSIS & ASSIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
1316480
CAFETERIA DAS GOMES LTDA ME
3111310
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA 27352171835
3596210
EDENILSON PEREIRA DE JESUS ME
3062620
FRANCISCO PERPETUO LEONEL 05836747806
3541450
GRAO DE OURO COMERCIO ATACADISTA LTDA
3489900
L & L RIO PRETO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME
3250920
LILIAN ORSI BONAMIN
1328070
MATONE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
3548610
MISC MOVIMENTO INTEGRADO EM SERVIÇOS COMUNITARIOS DE RIO
1306680
PRETO LTDA
SAILORWEB PRODUTORA DE INTERNET LTDA
1239780
VILMAR BUENO MORAIS
1179680
VIRGO ESTETICA E BELEZA LTDA
3140230
VITOR HUGO LUCIO 21967176817
3544340
São José do Rio Preto, 25 de julho de 2019.
Celso Henrique Fazan Branco
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
PROCESS
RAZÃO SOCIAL
VALOR
O
BOM DEMAIS RIO PRETO
RESTAURANTE EIRELI ME

02233/18

DIEGO JOSE EDUARDO BUZZO
ME

02249/18

JHON WILLIAM GRISALES
CORDOBA

02150/15

JOSE RODRIGUES ALVES
01851680861

02248/18

MARCIA MENDONÇA DE
CASTRO SILVA

00436/16

O LACOTIX RESTAURANTE ME

02243/18

O LACOTIX RESTAURANTE ME

02244/18

WILLIAM FERREIRA ALVES
342892238807

02229/18

1.989,75 (HUM MIL
NOVECENTOS E OITENTA E
NOVE REAIS E SETENTA E
CINCO CENTAVOS)
1.326,50 (HUM MIL TREZENTOS
E VINTE E SEIS REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS)
1.989,75 (HUM MIL
NOVECENTOS E OITENTA E
NOVE REAIS E SETENTA E
CINCO CENTAVOS)
1.326,50 (HUM MIL TREZENTOS
E VINTE E SEIS REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS)
1.989,75 (HUM MIL
NOVECENTOS E OITENTA E
NOVE REAIS E SETENTA E
CINCO CENTAVOS)
1.326,50 (HUM MIL TREZENTOS
E VINTE E SEIS REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS)
3.979,50 (TRES MIL
NOVECENTOS E SETENTA E
NOVE REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS)
1.326,50 (HUM MIL TREZENTOS
E VINTE E SEIS REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS)

AUTO
AIP-A-N 000224

AIP-P-S 000088

AIP-S-H 000048

AIP-P-S 000086

AIP-S-H 000049

AIP-A-N 000222

AIP-A-N 000223

AIP-A-N 000225

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
PROCESS
VALOR
NOTIFICAÇÃO
O
2.355,00 (TRES MIL TREZENTOS
ALBERTO CARAMELLO
00413/16
NRM-S-H 000016
E CINQUENTA E CINCO REAIS)
1.989,75 (HUM MIL
CAMILA CLAUDINO DE
NOVECENTOS E OITENTA E
00703/17
NRM-A-N 000067
OLIVEIRA 363231113821
NOVE REAIS E SETENTA E
CINCO CENTAVOS)
1.989,75 (HUM MIL
ICTHUS SERVIÇOS MEDICOS
NOVECENTOS E OITENTA E
00096/15
NRM-S-H 000017
SOCIEDADE SIMPLES LTDA
NOVE REAIS E SETENTA E
CINCO CENTAVOS)
3.084,00 ( TRES MIL E OITENTA E
J CONTE CHOPERIA LTDA
02721/17
NRM-A-M 00034
QUATRO REAIS)
1.927,50 (HUM MIL
NOVECENTOS E VINTE E SETE
MARCOS RUFINO PISK
00680/17
NRM-A-M 00035
REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS)
2.313,00 (DOIS MIL TREZENTOS
MARIA DE SOUZA MALFETONI
00765/17
NRM-A-M 00033
E TREZE REAIS)
1.989,75 (HUM MIL
SUPERMERCADO CAMPINAS
NOVECENTOS E OITENTA E
00729/15
NRM-A-M 00032
RP EIRELI ME
NOVE REAIS E SETENTA E
CINCO CENTAVOS)
RAZÃO SOCIAL

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
BRUNO HENRIQUE LUCCHETTA DE SOUZA VICENTIN
01433/19
EMANUEL GOULART JARDIM ME
01434/19

AUTO
AIF-I-E 1205
AIF-I-E 1005

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADO
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
LANCHONETE CASTRO VERMELHO LTDA ME
00716/15

AUTO
AIF-I-E 000408

EDITAL DE DEFESA AUTOS DE INFRAÇÃO INDEFERIDA
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
BOM DEMAIS RIO PRETO RESTAURANTE EIRELI ME
02233/18

AUTO
AIF-A-N 000117

EDITAL DE DEFESA AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTENCIA
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
AUTO
ARAKAKI E AGRELA RIO PRETO LTDA ME
02232/18
AIP-A-S 000089
GAIVOTA CLINICA MEDICA DE REABILITAÇÃO SOCIAL LTDA EPP
00438/16
AIP-S-H 000050
LUIS FERNANDO CALDEIRA DA SILVA
01090/15
AIP-S-D 000021
MARIANA NUNES DA SILVA
01948/18
AIP-A-S 000086
ROSELI DONISETE FERNANDES
02227/18
AIP-A-N 000221
São José do Rio Preto, 26 de Julho de 2019.
Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente da Vigilância Sanitária

São José do Rio Preto, sexta-feira
26 de julho de 2019

Jornal

Prefeitura Municipal de

MIRASSOLÂNDIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
JOAO CARLOS FERNANDES, Prefeito do Município de Mirassolândia,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram
conferidas por lei, CONVOCA o seguinte candidato aprovado no Concurso
Publico nº: 01/2016, para preenchimento de vaga disponível, por tempo
determinado, a excepcional interesse público, a titulo precário, conforme
dispõe a Lei Municipal nº: 1094/2006 e a Lei Complementar Municipal n°:
021/2011, a comparecer no Departamento Pessoal desta Prefeitura, sito
a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, Centro, no prazo de 3 (três) dias
úteis a contar da data desta publicação, no horário das 12:00 às 18:00 horas, para manifestar interesse na Contratação, para atender necessidades
do município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação das Leis do Trabalho),
munidos de cópias e originais dos seguintes documentos: RG, CPF, Título
eleitoral e comprovante de votação na última eleição, Comprovante de
residência, Comprovante de escolaridade, Certidão de nascimento ou
casamento, Certidão de nascimento dos ﬁlhos menores de 14 (quatorze)
anos, Foto 3x4 recente, Atestado médico ocupacional, Certidão negativa
de Antecedentes Criminais, Carteira Proﬁssional, Cartão do PIS/PASEP e
Declaração de não ocupar mais de 1 (um) cargo público remunerado.
Nº de Inscrição: 235138-5
Candidato (a): MICHELE CAROLINE ARRUDA ANDRE BUENO
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I
Classiﬁcação: 23°
O não comparecimento na referida data e horário implicará na desistência automática do convocado sem direito a qualquer reclamação futura ou
interposição de recursos administrativos.
Mirassolândia, 25 de Julho de 2019.
JOAO CARLOS FERNANDES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de

MONTE APRAZÍVEL
MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79/2019
REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2019
Objeto: Aquisição de materiais limpeza e higiene destinados a manutenção
dos setores.
Data do Encerramento: 14/08/2019
Horário: 09h15min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor
Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 24 de julho de 2019.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de

TANABI
Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 21/2019. Objeto: Registro de preços para aquisição
futura e parcelada de gêneros alimentícios para suprimento da merenda escolar e de diversos setores da Prefeitura do Município de Tanabi, pelo prazo
de 12 meses. Entrega de envelopes e credenciamento e negociação: 09 de
agosto de 2019, as 09h15min O edital poderá ser adquirido na Prefeitura
do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS
OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br.
Tanabi, 25 de julho de 2019. Fernando Cardoso Casarin – Pregoeiro; Norair
Cassiano da Silveira – Prefeito do Município.

Editais de
CONVOCAÇÃO

Oficiais do
Registro de Imóveis
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Jornal
EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E
TUTELAS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Bairro Centro
Tel: (17)3214-5330

Editais de
PROCLAMAS

Certiﬁca-se que pretendendo proceder à habilitação da conversão de união
estável e casamento conforme artigo 1726 do Código Civil brasileiro apresentaram perante este 1º Registro Civil os documentos exigidos pelo artigo
1525 do Código Civil brasileiro:
MARCELO ALAOR DE SANTANA e IRANI RAMOS. Ele, de nacionalidade brasileira, comerciante, solteiro, nascido em Monjolinho, MG, no dia 09
de julho de 1974, residente e domiciliado a Benedicto Guagliardi, Nº 213,
Residencial Romano Calil, São José do Rio Preto, SP, ﬁlho de ALAOR
FERNANDES DE SANTANA e de ILDA PEREIRA DE SANTANA. Ela, de
nacionalidade brasileira, comerciante, solteira, nascida em Ipiguá, SP, no dia
16 de agosto de 1964, residente e domiciliada a Benedicto Guagliardi, Nº
213, Residencial Romano Calil, São José do Rio Preto, SP, ﬁlha de JORGE
RAMOS e de MARIA CANDIDA RAMOS.
DEIVID SALES DE OLIVEIRA e GRAZIELE SAMORANO DA SILVA. Ele,
de nacionalidade brasileira, auxiliar de manutenção, divorciado, nascido em
São Caetano do Sul, SP, no dia 01 de julho de 1994, residente e domiciliado
a Maestro Villa Lobos, Nº 287, Parque Celeste, São José do Rio Preto, SP,
ﬁlho de ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA e de MARIA APARECIDA SALES
DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, cuidadora de idoso, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 29 de maio de 1989,
residente e domiciliada a Maestro Villa Lobos, Nº 287, Parque Celeste, São
José do Rio Preto, SP, ﬁlha de CLAUDEMIR MIGUEL DA SILVA e de LEILA
MÁRCIA DA CRUZ SAMORANO.
ROBERTO AGRELLI e SANDRA CRISTINA GILHOTI. Ele, de nacionalidade brasileira, comerciante, viúvo, nascido em Trecchina, Italia, EX, no dia 30
de agosto de 1938, residente e domiciliado a José Munia, Nº 7475, Jardim
Vivendas, São José do Rio Preto, SP, ﬁlho de JOSÉ AGRELLI e de ROSA
MOLITERNO. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida
em Fernandópolis, SP, no dia 27 de abril de 1972, residente e domiciliada a
José Munia, Nº 7475, Jardim Vivendas, São José do Rio Preto, SP, ﬁlha de
RUBENS GILHOTI e de LOURDES FERMINO GILHOTI.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de
São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1525 do Código
Civil brasileiro para habilitação de casamento:
RAMISSÉS SARTORELLI SILVA CHAVES e GABRIELA ORTÊGA DA
COSTA. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido em
São José do Rio Preto, SP, no dia 25 de outubro de 1988, ﬁlho de WILLIAM
PAES CHAVES e de ELIANE APARECIDA SARTORELLI DA SILVA CHAVES. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em São
José do Rio Preto, SP, no dia 09 de junho de 1992, ﬁlha de OSWALDO ANTONIO DA COSTA JUNIOR e de JANETE DONIZETE ORTÊGA DA COSTA.
.
_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja aﬁxado neste
1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 25 de Julho de 2019.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.
EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E
TUTELAS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Bairro Centro
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-se que pretendendo proceder à habilitação da conversão de união
estável e casamento conforme artigo 1726 do Código Civil brasileiro apresentaram perante este 1º Registro Civil os documentos exigidos pelo artigo
1525 do Código Civil brasileiro:
MARCELO ALAOR DE SANTANA e IRANI RAMOS. Ele, de nacionalidade brasileira, comerciante, solteiro, nascido em Monjolinho, MG, no dia 09
de julho de 1974, residente e domiciliado a Benedicto Guagliardi, Nº 213,
Residencial Romano Calil, São José do Rio Preto, SP, ﬁlho de ALAOR
FERNANDES DE SANTANA e de ILDA PEREIRA DE SANTANA. Ela, de
nacionalidade brasileira, comerciante, solteira, nascida em Ipiguá, SP, no dia
16 de agosto de 1964, residente e domiciliada a Benedicto Guagliardi, Nº
213, Residencial Romano Calil, São José do Rio Preto, SP, ﬁlha de JORGE
RAMOS e de MARIA CANDIDA RAMOS.
DEIVID SALES DE OLIVEIRA e GRAZIELE SAMORANO DA SILVA. Ele,
de nacionalidade brasileira, auxiliar de manutenção, divorciado, nascido em
São Caetano do Sul, SP, no dia 01 de julho de 1994, residente e domiciliado
a Maestro Villa Lobos, Nº 287, Parque Celeste, São José do Rio Preto, SP,
ﬁlho de ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA e de MARIA APARECIDA SALES
DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, cuidadora de idoso, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 29 de maio de 1989,
residente e domiciliada a Maestro Villa Lobos, Nº 287, Parque Celeste, São
José do Rio Preto, SP, ﬁlha de CLAUDEMIR MIGUEL DA SILVA e de LEILA
MÁRCIA DA CRUZ SAMORANO.
ROBERTO AGRELLI e SANDRA CRISTINA GILHOTI. Ele, de nacionalidade brasileira, comerciante, viúvo, nascido em Trecchina, Italia, EX, no dia 30
de agosto de 1938, residente e domiciliado a José Munia, Nº 7475, Jardim
Vivendas, São José do Rio Preto, SP, ﬁlho de JOSÉ AGRELLI e de ROSA
MOLITERNO. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida
em Fernandópolis, SP, no dia 27 de abril de 1972, residente e domiciliada a
José Munia, Nº 7475, Jardim Vivendas, São José do Rio Preto, SP, ﬁlha de
RUBENS GILHOTI e de LOURDES FERMINO GILHOTI.
MARYJOM VENICIUS TEIXEIRA SILVA e VANESSA SOUSA DESTERRO.
Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em Imperatriz,
MA, no dia 10 de setembro de 1987, residente e domiciliado a Abdo Muanis,
Nº 1101, Bairro Nova Redentora, São José do Rio Preto, SP, ﬁlho de JOÃO
DA MATA ALVES SILVA e de MARIZAN LOPES TEIXEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em São Luís, MA, no dia 03 de
julho de 1990, residente e domiciliada a Abdo Muanis, Nº 1101, Bairro Nova
Redentora, São José do Rio Preto, SP, ﬁlha de ERIVALDO DO DESTERRO
e de EDILENE DE JESUS SOUSA.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja aﬁxado neste
1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Findo
o prazo legal e não havendo oposição de impedimentos, será realizado o
registro da conversão de união estável em casamento.
São José do Rio Preto, 25 de Julho de 2019.
David Yamaji Valença, oﬁcial

MARYJOM VENICIUS TEIXEIRA SILVA e VANESSA SOUSA DESTERRO.
Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em Imperatriz,
MA, no dia 10 de setembro de 1987, residente e domiciliado a Abdo Muanis,
Nº 1101, Bairro Nova Redentora, São José do Rio Preto, SP, ﬁlho de JOÃO
DA MATA ALVES SILVA e de MARIZAN LOPES TEIXEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em São Luís, MA, no dia 03 de
julho de 1990, residente e domiciliada a Abdo Muanis, Nº 1101, Bairro Nova
Redentora, São José do Rio Preto, SP, ﬁlha de ERIVALDO DO DESTERRO
e de EDILENE DE JESUS SOUSA.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja aﬁxado neste
1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Findo
o prazo legal e não havendo oposição de impedimentos, será realizado o
registro da conversão de união estável em casamento.
São José do Rio Preto, 25 de Julho de 2019.
David Yamaji Valença, oﬁcial

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oﬁcial do
3o. Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP,
faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo
art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
RENATO CARDOSO GANDINI e NATALICIA DE JESUS SANTOS SOUZA, sendo ELE ﬁlho de ADERCIO GANDINI CERVANTES e de
DIRCE CARDOSO DA SILVA GANDINI e ELA ﬁlha de GILBERTO DOS
SANTOS e de DAMIANA DE JESUS SANTOS; brasileiros, residentes neste
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 25/07/2019.

