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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

IPTU Premiado

COMUNICADO

A Comissão Organizadora, Fiscalizadora e Julgadora do Programa “IPTU PREMIADO” 2022, usando suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº. 9.437 de 03 de fevereiro de 2022, torna pública a HOMOLOGA-
ÇÃO da ATA nº.08 de 23 de novembro de 2022, divulgando a relação do contribuinte contemplado, que atendeu ao 
ato convocatório:

DEFERIDOS

RECARGA DE CELULAR
PRÊMIO VALOR R$ NºS PREMIADOS REGISTRO IMÓVEL BAIRRO

3º       500,00 5895 524282 LAVAPÉS

RASPADINHA

PRÊMIO VALOR R$ NºS PREMIADOS REGISTRO IMÓVEL BAIRRO
1º        500,00 17746 5339 CARAGUATA
2º 500,00 20781 104353 INVERNADA

Camila Maria Silva Santana Alvarenga
Presidente da Comissão

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de 2.022, às 09:00 horas, os membros do Conselho Municipal de Alimen-
tação Escolar, reuniram – se, na Secretaria Municipal de Educação, localizada à Av. Tabelião Passarella, 850 – Cen-
tro – Mairiporã - onde ocorreu reunião Ordinária deste Conselho Municipal de Alimentação Escolar, com a presença 
da nutricionista Daniela Neves Pereira Romaro da Divisão de Alimentação Escolar, para deliberarem sobre assuntos 
pertinentes ao Conselho.
No dia 20/12/2022 no Centro Educacional – Auditório Fabio Taneno acontecerá o Concurso de Receitas Dona Branca 
2022, com a participação das cozinheiras das Escolas Municipais.
Apresentação dos cardápios de dezembro, com ênfase na primeira semana de dezembro/2022 cardápio diferencia-
do de natal.
No dia 29 de novembro de 2022 o Conselho Municipal de Alimentação Escolar realizou visita técnica na Escola Mu-
nicipal Eliza Negri da Silva.
No dia 01 de dezembro de 2022 o Conselho Municipal de Alimentação Escolar realizou visita técnica nas Escolas Mu-
nicipais Marcia Monteiro Pereira e Armando Pavanelli.

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 4.169, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Mairiporã e dá outras provi-
dências.

O PREFEITO DE MAIRIPORÃ, Senhor WALID ALI HAMID, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
e promulgo a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DO ÂMBITO E OBJETIVO

Art. 1º  Esta lei dispõe sobre a Estrutura Organizacional e Administrativa da Prefeitura Municipal de Mairiporã, cria o 
quadro de cargos em comissão de livre provimento e exoneração e dá outras providências.

Art. 2º  Compete à administração municipal promover tudo quanto diz respeito ao interesse público local e ao bem-
-estar de sua população, conforme o disposto na Constituição federal, na Constituição estadual e na lei orgânica do 
município.

Art. 3º  São metas do serviço público municipal:
I – facilitar e simplificar o acesso dos munícipes aos serviços públicos e, ao mesmo tempo, promover a sua partici-
pação na vida político–administrativa do município, para melhor conhecer os anseios e necessidades da comunidade;
II – evitar o excesso de burocracia e a tramitação desnecessária de papéis, bem como ainda a incidência de certos 
controles meramente formais;
III – desconcentrar a tomada de decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender;
IV – agilizar o atendimento ao munícipe junto ao cumprimento de exigências da máquina pública, de qualquer nature-
za, promovendo a adequada orientação quanto aos procedimentos burocráticos;
V – elevar a produtividade dos servidores, na consecução de aprimorar os serviços ofertados aos munícipes e reduzir 
custos, propiciando cursos de treinamento e aperfeiçoamento profissional e humano; e
VI – apresentar resultados de efetividade da gestão pública.

CAPÍTULO II
DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 4º  As atividades da administração municipal sujeitar-se-ão, em caráter permanente, aos seguintes fundamentos:
I – coordenação entre as áreas e agentes envolvidos;
II – desconcentração com delegação de competências;
III – controle desburocratizado;
IV – racionalização e aperfeiçoamento dos serviços públicos;
V – publicidade dos atos e da gestão administrativa; e
VI – eficiência.

Art. 5º  As atividades administrativas e a execução de planos e programas de governo serão resultantes de perma-
nente coordenação entre as secretarias, os departamentos, as divisões e demais órgãos e agentes envolvidos de 
cada nível hierárquico.

Art. 6º  A desconcentração será realizada no sentido de liberar os dirigentes das rotinas de execução e das tarefas 
de mera formalização de atos administrativos, para concentrarem-se nas atividades de planejamento, supervisão e 
controle.

Art. 7º  A delegação de competência será utilizada como instrumento de desconcentração administrativa, objetivando 
assegurar maior rapidez e eficácia às decisões.
Parágrafo único. O ato de delegação indicará a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto 
da delegação, de forma clara e precisa.

TÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA GERAL

Art. 8º  O Poder Executivo é exercido pelo prefeito, auxiliado diretamente pelos agentes públicos no exercício das 
competências do gabinete do prefeito, subprefeitura, das secretarias municipais, procuradoria-geral do município, 
departamentos e divisões, conforme disposto nesta lei.

Art. 9º  A prefeitura municipal é composta pelas secretarias municipais e procuradoria-geral do município, todas su-
bordinadas diretamente ao chefe do Poder Executivo.

Art. 10.  A prefeitura municipal é composta de órgãos de assessoria, meio, fins e desenvolvimento.

§ 1º Os órgãos de linha são hierarquizados, sobrepondo-se os superiores aos inferiores, mediante relações de coor-
denação e subordinação entre níveis assim definidos:
I – Subprefeitura Terra Preta;
II – secretarias;
III – Secretarias Adjuntas;
IV – Procuradoria-Geral do Município;
V – superintendências;
VI – departamentos; e 
VII – divisões.
§ 2º Observando-se as peculiaridades e necessidades de cada órgão, poderão ser suprimidos os níveis de hierarquia 
abaixo da secretaria, vinculando-se o nível inferior ao imediatamente superior, bem como incluídas setores abaixo 
das divisões.

Art. 11.  As assessorias integram a estrutura organizacional, conforme a necessidade de cada órgão, e não irão se 
sobrepor à hierarquia definida no § 1º do art. 10.
Parágrafo único. Órgãos adjuntos das secretarias municipais podem ser criados para ampliar o assessoramento às 
estruturas administrativas reservadas aos agentes políticos.

Art. 12.  A estrutura organizacional da prefeitura municipal é composta dos seguintes órgãos, subordinados ao chefe 
do Poder Executivo Municipal:
I – Gabinete do Prefeito;
II – Subprefeitura de Terra Preta;
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III – Secretaria Municipal de Gestão Estratégica;
IV – Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Modernização;
V – Procuradoria-Geral do Município;
VI – Secretaria Municipal da Fazenda;
VII – Secretaria Municipal de Saúde;
VIII – Secretaria Municipal de Educação;
IX – Secretaria Municipal de Cultura;
X – Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Juventude;
XI – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
XII – Secretaria Municipal de Obras e Planejamento;
XIII – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
XIV – Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano;
XV – Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
XVI – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
XVII – Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana;
§ 1º Os organogramas das estruturas administrativas da prefeitura municipal, tratadas nesta lei, estão definidos no 
Anexo I.
§ 2º Integram a estrutura da administração municipal os conselhos e órgãos colegiados de assessoramento, cria-
dos por lei própria.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS

Seção I
DA COMPOSIÇÃO

Art. 13.  O gabinete do prefeito é composto por:
I – chefia de gabinete do prefeito;
II – Gabinete do Vice-Prefeito;
III – comunicação;
IV – Superintendência de Defesa Civil;
V – Superintendência de Gestão Municipal;
VI – Controladoria-Geral do Município;
VII – Ouvidoria-Geral do Município;
VIII – Fundo Social de Solidariedade;
IX – Junta do Serviço Militar; e
X – Iprema.

Art. 14.  A Subprefeitura de Terra Preta é composta por:
I – chefia de gabinete de subprefeitura; 
II – Departamento Administrativo: e
a) Divisão de Protocolo e Patrimônio;
b) Divisão de Recursos Humanos; e
c) Divisão de Compras e Contratos. 
III – Departamento de Obras e Serviços:
a) Divisão de Fiscalização; e
b) Divisão de Conservação e Zeladoria. 

Art. 15.  A Secretaria Municipal de Gestão Estratégica é composta por:
I – chefia de gabinete;
II – Secretaria Adjunta;
III – Departamento de Cerimonial; e
VI – Departamento de Captação de Convênios;

Art. 16.  A Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Modernização é composta por:
I – chefia de gabinete;
II – Secretaria Adjunta;
III – Departamento de Gestão de Pessoas:
a) Divisão de Gestão de Pessoas:
1. Setor de Estágio Probatório e Processo Administrativo Disciplinar;
b) Divisão de Gestão de Carreiras;
c) Divisão de Pagamentos e Benefícios:
1. Setor de Vale-Transporte; e
2. Setor de Cesta Básica.
d) Divisão de Medicina do Trabalho:
1. Setor de Segurança e Meio Ambiente do Trabalho; e
2. Setor de Saúde e Qualidade de Vida do Trabalhador.
IV – Departamento de Administração e Assessoria Parlamentar:
a) Divisão Administrativa;
b) Divisão de Arquivo Central;
c) Divisão de Protocolo, Distribuição e Atendimento ao Público;

d) Divisão de Almoxarifado Central; e
e) Divisão de Patrimônio Mobiliário. 
V – Departamento de Tecnologia da Informação: e
a) Divisão de Segurança da Informação e Soluções em TI;
b) Divisão de Infraestrutura e Rede de Informática;
c) Divisão de Atendimento ao Público e Suporte Técnico; e
d) Divisão Administrativa de TI.
VI – Escola de Governo.

Art. 17.  A Procuradoria-Geral do Município, com status de secretaria, é composta por:
I – chefia de gabinete;
II – Procuradoria de Pessoal Temporário e Estatutário;
III – Procuradoria Administrativa (licitações, contratos e convênios);
IV – Procuradoria do Patrimônio Fundiário, Imobiliário e Ambiental;
V – Procuradoria Judicial Comum:
a) Divisão de Expediente Jurídico.
VI – Procuradoria de Contencioso Tributário; e
VII – Procuradoria de Dívida Ativa:
a) Divisão de Inscrição de Parcelamentos; e
b) Divisão de Cobrança, Protesto e Ajuizamento.

Art. 18.  A Secretaria Municipal da Fazenda é composta por:
I – chefia de gabinete;
II – Secretaria Adjunta;
III – superintendência;
IV – Departamento de Finanças: 
a) Divisão de Tesouraria;
b) Divisão de Execução e Controle Orçamentário; e
c) Divisão de Contabilidade.
V – Departamento de Planejamento Orçamentário:
a) Divisão do Acompanhamento do Terceiro Setor;
b) Divisão de Elaboração e Acompanhamento Orçamentário; e
c) Divisão de Convênios.
VI – Departamento de Compras:
a) Divisão de Contratos; e
b) Divisão de Licitações.
VII – Departamento de Receitas Mobiliárias:
a) Divisão de Cadastro Mobiliário e ISS; e
b) Divisão de Controle e Arrecadação.
VIII – Departamento de Receitas Imobiliárias: e
a) Divisão de Cadastro e Patrimônio Imobiliário;
b) Divisão de Controle de Arrecadações; e
c) Divisão de Geoprocessamento.
IX – Departamento de Fiscalização e Auditoria:
a) Divisão de Auditoria; e
b) Divisão de Fiscalização.

Art. 19.  A Secretaria Municipal de Saúde é composta por:
I – chefia de gabinete;
II – Secretaria Adjunta;
III – Departamento Administrativo e Financeiro:
a) Divisão Administrativa:
1. Setor de Frota e Transportes;
2. Setor de Almoxarifado, Patrimônio e Manutenção Geral; e
3. Setor de Formação e Educação Permanente.
b) Divisão de Recursos Humanos; e
c) Divisão de Finanças, Orçamento e Planejamento:
1. Setor de Contabilidade e Finanças;
2. Setor de Compras, Contratos e Materiais; 
3. Setor de Avaliação, Controle, Auditoria Médica e Autorização de Internação Hospitalar; e
4. Setor de fiscalização de convênios, contratos e serviços terceirizados.
IV – Departamento de Atenção à Saúde: e
a) Divisão de Atenção Primária:
1. Setor de Estratégia de Saúde da Família;
2. Unidades Básicas de Saúde;
3. Serviço de Atendimento Médico Domiciliar; e
4. Unidades de Atenção Psicossocial.
b) Divisão de Atenção Especializada:
1. Unidades de Regulação do Serviço de Saúde;
2. Unidades Especializadas de Saúde;
3. Unidades de Distribuição de Medicamentos;
4. Unidades de Medicina Física e Reabilitação;
5. Unidades de Atendimento Odontológico; e
6. Gestão de Serviços de Apoio Diagnósticos e Terapêuticos. 
c) Divisão de Unidade Hospitalar, Urgência e Emergência:
1. Unidades Hospitalares;
2. Unidades de Pronto Atendimento; e
3. Atendimento Pré-Hospitalar e Remoção.
V – Departamento de Vigilância em Saúde:
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a) Divisão de Vigilância Epidemiológica:
1. Setor de Imunização;
2. Setor de Controle e Combate de Vetores;
3. Setor de Notificações e Informações Epidemiológicas;
4. Setor de Treinamento em Saúde; e
5. Setor de Bem-Estar e Controle de Zoonoses.
b) Divisão de Vigilância Sanitária: e
1. Setor de Fiscalização de Indústria e Comércio de Alimentos e Água;
2. Setor de Fiscalização de Indústria e Comércio de Produtos para Saúde e Correlatos;
3. Setor de Fiscalização de Estabelecimentos de Saúde ou de Interesse de Saúde; e
4. Setor de Engenharia e Arquitetura.
c) Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde
1. Setor de Controle de Fatores Ambientais de Riscos Biológicos e não Biológicos;

Art. 20.  A Secretaria Municipal de Educação é composta por:
I – chefia de gabinete;
II – Secretaria Adjunta;
III – Departamento Administrativo: e
a) Divisão de Recursos Humanos;
b) Divisão de Convênios e Contratos;
c) Divisão de Projetos e Manutenção; e
d) Divisão de Materiais, Patrimônio e Almoxarifado:
1. Unidade de Materiais; e
2. Unidade de Logística;
e) Divisão de Transporte Escolar:
1. Unidade de Manutenção Veicular; e
2. Unidade de Transporte Escolar.
IV – Departamento de Processo Educativo: e
a) Divisão de Projeção e Planejamento Escolar;
b) Divisão de Assistência Pedagógica;
c) Supervisão de Ensino; e
d) Cemad e Unidades Escolares.
V – Departamento de Alimentação Escolar:
a) Divisão de Logística de Alimentação Escolar; e
b) Divisão de Serviços e Nutrição:
1. Unidades de Programas e Projetos Nutricionais.

Art. 21.  A Secretaria Municipal de Cultura é composta por:
I – chefia de gabinete;
II – Departamento de Cultura e Cidadania:
a) Divisão de Projetos, Programas e Atividades;
b) Divisão de Formação Cultural; e
c) Divisão de Patrimônio Cultural:
1. memorial municipal.
III – biblioteca de Mairiporã;
IV – biblioteca Terra Preta;
V – fanfarra municipal; e
VI – orquestra e coral comunitários.

Art. 22. A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Juventude é composta por:
I – chefia de gabinete;
II – Secretaria Adjunta;
III – Departamento de Turismo:
a) Divisão de Promoção do Turismo e Eventos:
1. Casa do Turista e do Artesão.
IV – Departamento de Esportes: e
a) Divisão de Projetos e Recursos;
b) Divisão de Esportes;
c) Centro Esportivo Educacional; e
d) estádio municipal.
V – Departamento de Juventude:
a) Casa da Juventude.

Art. 23.  A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social é composta por:
I – chefia de gabinete;
II – Secretaria Adjunta;
III – Departamento Administrativo:
a) Divisão de Recursos Humanos;
b) Divisão de Transportes;
c) Divisão de Convênios e Contratos;
d) Divisão de Materiais; e
e) Divisão de Planejamento.
IV – Departamento de Serviço Social: e
a) Divisão de Rede de Proteção Básica:
1. CRAS;
2. CCCAS; e
3. Centro de Convivência do Idoso. 
b) Divisão de Rede de Proteção Especial:
1. Creas;

2. Centro Pop; 
3. SAICA; e
4. Centro Dia do Idoso.
V - Coordenadoria da Pessoa com Deficiência.

Art. 24.  A Secretaria Municipal de Obras e Planejamento é composta por:
I – chefia de gabinete;
II – Secretaria Adjunta;
III – Departamento Administrativo:
a) Divisão de Expedientes e Gestão de Processos.
IV – Departamento de Fiscalização de Obras Públicas:
a) Divisão de Prestação de Contas e Convênios; e
b) Divisão de Concessionárias.
V – Departamento de Planejamento Urbano:
a) Divisão de Reestruturação urbana.
VI – Departamento de Projetos e Convênios: e
a) Divisão de Contratos e Convênios;
b) Divisão de Projetos e Orçamentos; e
c) Divisão de Locação de Imóveis. 
VII – Departamento de Fiscalização de Obras Privadas:
a) Divisão de Certidões e Aprovações;
b) Divisão de Alvará e Habite-se; e
c) Divisão de Fiscalização.

Art. 25.  A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos é composta por:
I – chefia de gabinete;
II – Secretaria Adjunta;
III – Departamento Administrativo:
a) Divisão de Expediente e Gestão de Processos.

IV – Departamento de Zeladoria e Manutenção de Próprios:
a) Divisão de Manutenção de Prédios Próprios;
b) pátio de serviços, limpeza e conservação urbana;
c) Regional da Serra da Cantareira;
d) Regional de Pirucaia; e
e) Regional de Hortolândia.
V – Departamento de Serviços Essenciais: e
a) Divisão de Abastecimento de Água;
b) Divisão de Manutenção de Iluminação Pública;
c) Divisão de Coleta de Lixo;
d) Divisão de Conservação de Vias Públicas; e
e) Divisão de Cemitério:
1. Cemitério da Saudade;
2. Cemitério dos Coqueiros. 
VI – Departamento de Frota:
a) Divisão de Manutenção da Frota;
b) Divisão de Controle de Abastecimento de Combustível; e
c) Divisão de Controle de Frota Locada.

  A Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano é composta por:
I – chefia de gabinete;
II – Secretaria Adjunta; e
III – Departamento de Habitação e Planejamento Urbano:
a) Divisão de Patrimônio Fundiário, Imobiliário e Ambiental;
b) Divisão de Regularização Fundiária;
c) Divisão de Licenciamento; e
d) Divisão de Fiscalização.

Art. 27.  A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é composta por:
I – chefia de gabinete;
II – Secretaria Adjunta;
III – Departamento de Educação Ambiental:
a) Divisão de Projetos; 
b) educação escolar; e
c) coleta seletiva de resíduos sólidos.
IV – Departamento de Fiscalização:
a) fiscais de campo – meio ambiente;
b) fiscais de campo – sanitária; e
c) equipe técnica administrativa.
V – Departamento de Licenciamento Ambiental: e
a) equipe técnica de campo; e
b) equipe técnica administrativa.
VI – Departamento de Agricultura e Abastecimento:
a) economia criativa; e
b) hortas escolares.

Art. 28.  A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico é composta por:
I – chefia de gabinete;
II – Departamento de Desenvolvimento Econômico: e
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a) Divisão de Regularização, Homologação e Fiscalização:
1. regularização;
2. homologação; e
3. fiscalização.
b) Divisão de Apoio:
1. ETEC;
2. SENAI;
3. Univesp;
4. Junta Militar;
5. Procon;
6. Poupatempo;
7. Correios;
8. postos de atendimento; e
9. centro de formação profissional.
III – Departamento de Indústria, Comércio e Serviços:
a) Divisão de Novos Negócios:
1. atividades agrícolas e abastecimento;
2. porto seco;
3. centros de distribuição;
4. créditos de carbono; e
5. incubadora de empresas.
b) Divisão de Emprego e Renda:
1. PAT;
2. Meu futuro;
3. Sebrae;
4. Banco do Povo.

Art. 29.  A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana é composta por:
I – chefia de gabinete;
II – Secretaria Adjunta;
III – terminal rodoviário;
IV – Departamento de Trânsito:
a) Divisão de Fiscalização de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana;
b) Divisão de Engenharia de Trânsito; e
c) JARI.
V – Departamento de Guarda Municipal: e
a) Divisão de Administração e Treinamento;
b) Divisão de Operação; e 
c) Divisão de Fiscalização Ambiental.
VI – Corregedoria da Guarda Municipal.

Art. 30.  O descritivo das competências dos órgãos da administração pública municipal de que trata este Capítulo 
estão dispostos no Anexo II desta lei.

Art. 31.   Os organogramas com a estrutura de cada órgão da prefeitura é constante do Anexo I.

Seção II
DOS CARGOS EM COMISSÃO

Art. 32.  Os cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo prefeito, destinados a asses-
soramento, direção e chefia, criados com supedâneo no inciso II do art. 37 da Constituição da República, são discri-
minados a seguir, sendo especificados e quantificados no Anexo III desta lei:
I – Secretário Municipal;
II – Subprefeito;
III – Procurador-Geral do Município;
IV – Secretário Adjunto;
V – Chefe de Gabinete do Prefeito;
VI – Chefe de Gabinete do Subprefeito;
VII – Chefe de Gabinete de Secretaria/Procuradoria;
VIII – Superintendente Municipal;
IX – Assessor Executivo de Políticas Governamentais;
X – Assessor Especial;
XI – Assessor de Gestão Política;
XII – Assessor de Relacionamento Estratégico; e
 XIII – Assessor Institucional.
§ 1º Os cargos em comissão disciplinados no art. 32 poderão ser remanejados de uma para outra unidade organi-
zacional, visando a atender as necessidades administrativas, desde que não impliquem em aumento de despesas 
com pessoal.
§ 2º Os requisitos constantes do Anexo III deverão ser comprovados em até cento e vinte dias após a promulgação 
desta lei.

Seção II
DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Art. 33.  A função de confiança de Ouvidor-Geral do Município é destinada ao preenchimento exclusivo por servi-
dor de carreira, com nomeação e exoneração pelo prefeito, sendo especificado e quantificado no Anexo III desta lei.

Art. 34.  O servidor designado para o exercício de função de confiança receberá gratificação pecuniária em montante 
suficiente para que atinja o valor de referência indicado na Tabela C do Anexo III, já considerando na soma, as van-

tagens de caráter pessoal.
§ 1º As gratificações recebidas pela função de confiança não se incorporam aos vencimentos do servidor e serão 
devidas somente enquanto durar a nomeação ou designação, sem impacto nas demais vantagens garantidas na le-
gislação vigente.
§ 2º Os vencimentos dos servidores ocupantes de funções gratificadas, acrescidos das respectivas gratificações, 
respeitarão o teto salarial constitucional aplicável ao município.

TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35.  Face às despesas decorrentes desta lei, ficam autorizados a abertura de créditos adicionais suplementares 
e especiais até o limite das dotações próprias e que foram aprovadas na lei orçamentária anual.

Art. 36.  Os órgãos do Poder Executivo devem funcionar perfeitamente articulados entre si, em regime de mútua co-
laboração, visando oferecer informações, sugestões e dados que melhorem o andamento dos serviços.

Art. 37.  Do total de cargos em comissão previstos nesta lei, quinze por cento serão reservados aos ocupantes de 
cargo efetivo.

Art. 38.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Palácio Tibiriçá, em 19 de dezembro de 2022

 WALID ALI HAMID DOUGLAS PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Administração
  Recursos Humanos e Modernização

ANDRÉA MARCIANO BUENO RAMOS
Departamento de Administração
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ANEXO II

DAS COMPETÊNCIAS

ÓRGÃO: COMPETE:
GABINETE DO PREFEITO O assessoramento do Prefeito nas suas funções político-administrativas;

O assessoramento do Prefeito no contato com os demais Poderes e autoridades;
O assessoramento do Prefeito no atendimento aos munícipes;
O assessoramento dos demais órgãos da Prefeitura na execução de políticas, progra-
mas, planos, projetos, metas e diretrizes de ação do governo do Município;
A avaliação dos resultados alcançados pelos órgãos da Prefeitura;
O cuidado de todo o expediente e despachos submetidos ao Prefeito;
O assessoramento do Prefeito e auxiliares diretos nos assuntos de cerimonial;
A organização da agenda institucional do Prefeito, prestando o devido suporte na pro-
gramação, no preparo e acompanhamento de solenidades, bem como visitas oficiais;
O acompanhamento da execução do plano de governo e do plano plurianual;
O acompanhamento da gestão de contratos e convênios no âmbito do gabinete;
O controle da tramitação interna de documentos e processos;
A realização da gestão e distribuição das decisões e determinações do Chefe do Po-
der Executivo;
O acompanhamento dos processos de transições de Governos;

A realização da gestão dos procedimentos relativos a reuniões, audiências públicas 
e eventos oficiais;

Chefia de Gabinete do 
Prefeito

O planejamento, coordenação, articulação e controle das políticas interna e externa;
A formulação das políticas de governança institucional;
O apoio ao prefeito municipal no relacionamento institucional; 
A gestão dos processos vinculados ao ciclo anual de operação do orçamento parti-
cipativo e a outras formas de democracia participativa local e a relação com os Con-
selhos Municipais e de governança local, por meio da identificação de demandas da 
sociedade;

O desenvolvimento, implementação e supervisão dos projetos locais e territoriais, por 
meio dos canais de atendimento; 
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O desenvolvimento da capacidade institucional e definição das políticas e estratégias 
de ação voltadas às macro funções de planejamento, gestão, regulação, acompanha-
mento, avaliação e controle nas diversas áreas do Município.
O contato com Agentes Políticos e Autoridades a fim de fomentar as relações institu-
cionais e manter relacionamento institucional em articulação com o Poder Judiciário, 
o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no que concerne às 
suas competências.

Gabinete do Vice-Prefeito O assessoramento do Vice-Prefeito nas suas funções político-administrativas;
O assessoramento do Vice-Prefeito no contato com os demais Poderes e autoridades;
O assessoramento do Vice-Prefeito no atendimento aos munícipes;
O cuidado de todo o expediente e despachos submetidos ao Vice-Prefeito;
O assessoramento do Vice-Prefeito e auxiliares diretos nos assuntos de cerimonial;
A organização da agenda institucional do Vice-Prefeito, prestando o devido suporte 
na programação, no preparo e acompanhamento de solenidades, bem como visitas 
oficiais;
A realização da gestão dos procedimentos relativos a reuniões, audiências públicas e 
eventos oficiais do Vice-Prefeito;

Comunicação A assessoria de imprensa da prefeitura;
A coordenação da comunicação institucional da prefeitura;
O desenvolvimento de ações de propaganda e esclarecimento das atividades e proje-
tos da prefeitura;
A publicidade das ações da prefeitura e do Plano de Metas;
O desenvolvimento de projetos conjuntos com as secretarias para elaboração de cam-
panhas de esclarecimento e utilidade pública;
O acompanhamento do prefeito em eventos municipais e manutenção do respecti-
vo registro;
A manutenção da página da prefeitura na internet; e
A edição, impressão e distribuição do periódico da Imprensa Oficial do Município.

Superintendência de 
Defesa Civil

Coordenar, orientar e acompanhar a elaboração e a execução do Plano Municipal de 
Defesa Social Civil em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e 
a legislação vigente;
Planejar, coordenar e executar as atividades de Defesa Civil no âmbito do Município 
com o objetivo de prevenir e atender as situações de calamidades públicas, desastres 
e sinistros que ponham em risco a vida e o bem-estar da população; 
Estabelecer, organizar, coordenar e executar as ações necessárias para atender as 
necessidades da população afetada por situações de calamidades públicas, desas-
tres e sinistros;
Coordenar, em parceria com os órgãos estaduais e federais pertinentes, as atividades 
de Defesa Civil no âmbito do Município;
Promover, coordenar e realizar estudos e análises de vulnerabilidade, ameaça e risco 
no Município e propor os respectivos planos preventivos e reativos de contingência;
Promover a participação ativa da sociedade na formulação e execução de programas 
para o melhoramento das condições da Defesa Social e Civil;
Desenvolver, alimentar e manter atualizado um sistema integral de informação sobre 
as condições da Defesa e Convivência Social em parceria com os órgãos estaduais 
e federais afins.

Superintendência de 
Gestão Municipal

A coordenação as ações do governo e seus órgãos municipais através da melhor apli-
cação dos recursos municipais, nos termos do Plano de Metas do Governo;
A elaboração do Plano de Metas do Governo;
O acompanhamento da gestão e realização do Plano Plurianual;
O acompanhamento e coordenação do trabalho das secretarias;
O desenvolvimento de relatórios gerenciais para o prefeito;

O planejamento, coordenação e execuções das ações inter-secretarias com recursos 
externos e do orçamento municipal.

Controladoria Geral do 
Município

A coordenação e execução da avaliação do cumprimento das metas previstas no pla-
no plurianual dos programas de governo e do orçamento do Município;
A coordenação e execução da comprovação da legalidade e a avaliação dos resulta-
dos, quanto à eficácia e eficiência da gestão contábil, orçamentária, financeira e patri-
monial nos órgãos e entidades da Administração Municipal, bem como da aplicação 
de recursos públicos por entidades de direito privado;
A coordenação e execução do controle das operações de crédito, avais e garantias, 
bem como dos direitos e haveres do Município;
O apoio do controle externo no exercício de sua missão constitucional;
A coordenação e execução do controle interno, visando a exercer a fiscalização do 
cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal;
A instauração e processamento das tomadas de contas especiais na forma da legis-
lação em vigor;

A coordenação e execução da auditoria interna preventiva e de controle dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Municipal;

A coordenação e execução das atividades de atendimento, recepção, encaminhamen-
to e resposta às questões formuladas pelo cidadão, relacionadas à sua área de atua-
ção, junto aos órgãos e entidades da administração do Município;
A administração da rede de computadores da Controladoria Interna e promover a inte-
gração de informações com outros órgãos municipais;
A supervisão e execução dos procedimentos relacionados com as normas de finan-
ças relativas à gestão fiscal;
A adoção de medidas necessárias à implementação e ao funcionamento integrado do 
sistema de controle interno;
O exame da fidelidade e integridade das informações dos diversos órgãos da Admi-
nistração Municipal;
A verificação do fiel cumprimento das leis e regulamentos, bem como os planos, pro-
gramas e procedimentos recomendados pelo Governo do Município;
O acompanhamento das auditorias anuais em todos os órgãos municipais;
O exame da compatibilidade entre a execução dos programas da lei de diretrizes or-
çamentárias do plano plurianual (PPA) e da lei orçamentária, de modo a possibilitar a 
avaliação, por autoridade competente, dos resultados alcançados;
A garantia do controle municipal através das informações e atividades exercidas pela 
contabilidade, informações legais e gerenciais, de normas técnicas e orientação, de 
gestão financeira e de despesa pública;
A elaboração e processamento de instruções normativas, de observância obrigatória 
no Município, com a finalidade de orientar e estabelecer a padronização sobre a for-
ma de controle interno;
O estabelecimento das ações conjuntas com as outras unidades dos demais órgãos 
da Administração Municipal;
O recebimento, distribuição e resposta para prestar informações relativas ao controle 
interno do Município;
O desenvolvimento de ações de gerenciamento, de forma a propor ações e projetos 
para a formação dos servidores e melhoria dos processos de controle interno, na 
perspectiva de um desempenho funcional de melhor qualidade;
O recebimento e atendimento das solicitações de auditorias internas e as efetuadas 
pelo Ministério Público, Poder Judiciário, Tribunal de Contas e demais órgãos fisca-
lizadores;
A apresentação dos relatórios periódicos de resultado contendo indicadores de de-
sempenho.

Ouvidoria Geral do 
Município

O estabelecimento da ligação do cidadão com a Administração Pública Municipal para 
o exercício democrático dos direitos;
A conservação do sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações e denúncias, bem 
como sobre sua fonte, providenciando, junto aos órgãos competentes, proteção aos 
denunciantes;
A orientação da população quanto aos seus direitos e os caminhos mais adequados 
para a sua concretização, bem como a transparência quanto ao andamento de recla-
mações ou denúncias;
A contribuição para a efetividade e qualidade dos serviços prestados aos cidadãos;
A promoção de ações integradas com os diversos órgãos da municipalidade;
O controle de prazos para as respostas dos órgãos municipais aos encaminhamen-
tos efetuados;
A legalidade, a moralidade e a eficiência dos atos da Administração Municipal, a cor-
reção de erros, omissões ou abusos;
A promoção e a observação, em qualquer tempo, de todo e qualquer órgão da Admi-
nistração Municipal, sob o prisma da obediência às regras da legalidade, impessoali-
dade, publicidade e moralidade, com vista à proteção do patrimônio público;
O recebimento para apuração da procedência das reclamações, das denúncias e das 
sugestões dirigidas, a instauração de sindicância e inquéritos, sempre que cabíveis, 
como também a recomendação aos órgãos da Administração das medidas necessá-
rias à defesa dos direitos dos cidadãos;
A determinação do arquivamento das denúncias, através de ofício ao Prefeito, o arqui-
vamento das denúncias quando se revelarem, desde logo ou após regular investiga-
ção, inconsistentes ou infundadas e além disso a promoção da irrestrita defesa do ser-
vidor público municipal contra qualquer ato que injustificadamente atente contra seus 
legítimos direitos ou mesmo contra sua honra pessoal e/ou funcional;
A conservação permanentemente do contato com as entidades representativas da so-
ciedade com vista ao aprimoramento dos serviços públicos e sua perfeita adequação 
às necessidades dos munícipes;
A recomendação junto aos órgãos da Administração de adoção de mecanismos que 
dificultem a violação do patrimônio público;
A cientificação do reclamante ou denunciante das decisões tomadas a respeito dos 
fatos e respectivo desfecho;
A coordenação das atividades relativas ao portal de acesso à transparência das infor-
mações públicas.

Fundo Social de 
Solidariedade

O desenvolvimento de projetos sociais para melhorar a qualidade de vida dos segui-
mentos mais carentes da população do Município;
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A angariação de recursos humanos voluntários e materiais, recursos financeiros e ou-
tros mobilizáveis na comunidade;
A valorização, o estímulo e o apoio das iniciativas da comunidade voltada para a so-
lução dos problemas locais;
A conservação da gestão e atuação integral com os órgãos e entidades administrati-
vas do Município ou com órgãos e entidades públicas ou privadas, objetivando a con-
secução de suas finalidades;
O registro das ocorrências sociais que concerne a sua competência;
A conservação e atualização do catálogo de endereços dos munícipes atendidos pe-
lo Fundo Social;
A observação da necessidade de realização de projetos sociais, visando agregar valo-
res aos Planos, Programas, Projetos e Serviços já ofertados pelas Políticas Setoriais, 
contribuindo para o aumento da qualidade de vida da População;
A análise de necessidade de promoção de Campanhas Municipais voltadas às causas 
sociais emergentes e que priorizem a atenção à população em vulnerabilidade social.

Junta do Serviço Militar A cooperação no preparo e execução da mobilização de pessoal;
O recebimento dos cartórios a relação de óbitos dos cidadãos na faixa de 18 a 45 anos 
e registrar no sistema ou nas fichas de alistamento militar;
A confecção dos certificados e documentos militares diversos, tais como: Certifica-
dos de dispensa de incorporação; Certificados de isenção; Certificados de dispensa 
do serviço alternativo;
Abrir processos de requerimentos de 2ª via de certificados e demais documentos de 
competência da junta militar, tais como: certificado de reservista, certidão de tempo 
de serviço militar, histórico militar e retificação de dados.
A elaboração do alistamento militar dos brasileiros residentes no município;
O tomo de parte na comissão de seleção e no período de realização da seleção ge-
ral no município;
A conservação em dia o fichário de todos os brasileiros alistados no município;
O desenvolvimento e atualização do exercício de apresentação da reserva em confor-
midade com as organizações militares das forças armadas.

Subprefeitura do Distrito 
de Terra Preta

A Constituição, em instância regional, de administração direta com âmbito interseto-
rial e territorial;
A instituição de mecanismos que democratizem a gestão pública e fortalecer as for-
mas participativas que existam em âmbito regional;
O planejamento, controle e execução dos sistemas locais, obedecidas as políticas, di-
retrizes e programas fixados pela instância central da administração;
O cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor e Plano Plurianual;
A composição com Subprefeituras vizinhas, quando instituídas, em instâncias inter-
mediárias de planejamento e gestão, nos casos em que o tema ou o serviço em causa 
exijam tratamento para além dos limites territoriais de uma Subprefeitura;
O estabelecimento de formas articuladas de ação, planejamento e gestão com as Sub-
prefeituras e Municípios limítrofes a partir das diretrizes governamentais para a política 
municipal de relações metropolitanas;
A atuação como indutora do desenvolvimento local, implementando políticas públicas 
a partir das vocações regionais e dos interesses manifestos pela população;
A ampliação da oferta, agilidade e melhora na qualidade dos serviços locais, a partir 
das diretrizes centrais;
A facilitação ao acesso e transparência aos serviços públicos, tornando-os mais pró-
ximos dos cidadãos;
A facilitação da articulação intersetorial dos diversos segmentos e serviços da Admi-
nistração Municipal que operam na região.

Chefia de Gabinete da 
Subprefeitura

O apoio necessário às funções do Subprefeito, além de ação integrada aos assuntos 
técnico-administrativos e atividades afins, bem como substituir o Subprefeito em seus 
eventuais impedimentos;

Departamento 
Administrativo

A coordenação das questões administrativas da subprefeitura;
A guarda e preservação dos documentos municipais da administração pública;
O suporte tecnológico à subprefeitura e desenvolvimento das ações de atualização da 
gestão de informática;
A gestão de materiais, compras e patrimônio de bens e produtos de competência da 
Subprefeitura;
O gerenciamento do patrimônio mobiliário e imobiliário da subprefeitura;
A manutenção do estoque dos bens de consumo à disposição da subprefeitura.

Divisão de Protocolo e 
Patrimônio 

As atividades relativas ao recebimento, distribuição interna, controle de andamento, 
expedição, arquivamento, desarquivamento e emissão de relatório para controle de 
movimentação de processos e documentos endereçados à prefeitura;
O atendimento ao público interno e externo que solicitam informações e serviços.
O controle e gestão do patrimônio da prefeitura;

A instruir, estruturar, controlar e supervisionar o cadastro dos bens patrimoniais;

A avaliação da conveniência de equipamentos novos, impedindo a aquisição dos que 
não têm necessidade ou menos apropriados à produção;
A inclusão ao patrimônio municipal todas as novas aquisições;
Dar baixa no patrimônio com obsolescência;
A elaboração de relatórios de patrimônio disponível em cada unidade, para controle 
das respectivas chefias;
O recebimento e encaminhamento de móveis e equipamentos danificados à manu-
tenção.

Divisão de Recursos 
Humanos

Executar todas as ações relativas à política de recursos humanos da SUBPREFEITURA 
sob a coordenação do Departamento de Gestão de Pessoas da prefeitura;
Administrar os recursos humanos necessários à prestação de serviços pela secre-
taria;
Receber mensalmente os registros de frequência de servidores das unidades da se-
cretaria, mantendo-os em arquivos eletrônicos e/ou físicos, a fim de fornecê-los ao 
Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração;
Manter atualizado e controlar os quadros de cargos e funções da secretaria;
Controlar a prestação de serviços extraordinários e sua remuneração;
Controlar escalas de férias e recessos, identificando permanentemente os quadros 
disponíveis;
Solicitar ações de treinamento e desenvolvimento de pessoal, buscando o aperfeiço-
amento contínuo no cargo;
Prestar orientações e controlar as atividades de pessoal da secretaria, inclusive de es-
tagiários e de pessoal contratado temporariamente para execução de serviços excep-
cionais, excetuados os de auditoria e consultoria; e
Preparar os atos que, por sua natureza, devam ser submetidos à consideração su-
perior.

Divisão de Compras e 
Contratos

A elaboração de estudos e relatórios gerenciais para viabilização de processos com-
pras voltados a Subprefeitura,; 
As requisições de pedidos de compra para formação ou reposição de estoque de ma-
teriais de consumo, controle e distribuição de materiais, guarda e conservação dos 
materiais em estoque, bem como pedidos de serviços

Departamento de Obras e 
Serviços

Proporcionar à área abrangida pela subprefeitura, serviços de limpeza e manutenção 
de vias públicas e de estradas vicinais, limpeza e desassoreamento de córregos, obras 
e serviços de contenção de deslizamentos e manutenção de edificações e obras de 
arte sob a jurisdição do município e serviços afins;
O acompanhamento dos serviços públicos desenvolvidos no Bairro de Terra Preta;
A fiscalização das obras e intervenções nos espaços públicos e privados na área da 
Subprefeitura.

Divisão de Fiscalização
Fiscalizar a execução de obras particulares, podendo embargá-las quando estiverem 
em desacordo com a legislação ou com o alvará de construção;
Fiscalizar e adotar as providências administrativas para conter os parcelamentos de 
solo ilegais e as ocupações das áreas, bem como as construções irregulares;
Fiscalizar e adotar as providências administrativas quanto ao descumprimento das 
posturas e legislações municipais; e
Auxiliar nos programas de orientação sobre a legislação vigente.

Divisão de Conservação 
e Zeladoria

Executar os serviços de manutenção de logradouros, manutenção do sistema viário e 
do sistema de drenagem; executar serviços de tapa-buracos, cascalhamento de vias, 
pintura de guias, limpeza de bocas de lobo etc, visando manter as vias em condições 
de uso e tráfego e outros serviços afins; e realizar a manutenção dos Upróprios mu-
nicipais. 

Secretaria Municipal de 
Gestão Estratégica

A coordenar da política da gestão estratégica municipal na condução do relaciona-
mento com a Câmara Municipal de Mairiporã, Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo, com o Congresso Nacional e os partidos políticos;
A coordenação da captação de convênios, recursos de emendas parlamentares a ní-
vel estadual e federal;
A coordenação e gestão do Cerimonial.
A representação do prefeito na câmara municipal.

Chefia de Gabinete de 
Secretaria

A disponibilização de estrutura de assessoramento para o exercício da atividade do 
agente político, sobretudo no acompanhamento das metas e verificação da eficiência 
dos órgãos da Secretaria.

Departamento Cerimonial
A realização de eventos internos e externos da Prefeitura, especialmente os Gabine-
te do Prefeito;
A elaboração do calendário anual de eventos e a sua divulgação;
O acompanhamento das atividades inerentes à organização da agenda do Prefeito 
Municipal;
A realização das atividades de cerimonial dos atos solenes ou comemorações públi-
cas;
A organização das campanhas institucionais da administração municipal;
A elaboração de roteiros e textos, subsidiando de informações o Prefeito Municipal 
nos eventos que participar, assim como seus eventuais representantes.
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A recepção de autoridades estaduais e federais em visita ao município, contribuin-
do, inclusive, com as operações logísticas destas enquanto durarem suas estadias.
A organização e manutenção do mailing, mantendo o cadastro de nomes, telefones e 
endereços das autoridades atualizado;

Departamento de 
Captação de Convênios

A busca de parcerias e convênios com a iniciativa privada, bem como com as Prefei-
turas municipais, Governo Estadual e Federal, além de eventuais acordos com órgãos 
internacionais, governos e entidades de outros países;
O desenvolvimento de ações para captação de recursos financeiros e formalização de 
parcerias para implementação de projetos da Prefeitura;
A coordenação da articulação intersetorial das ações prioritárias do Governo Munici-
pal, bem como sua implementação;
A coordenação da implementação do plano de governo em colaboração com as de-
mais Secretarias Municipais;
A coordenação das atividades de apoio às ações políticas do Governo Municipal;
A coordenação da gestão da relação política e administrativa com o Poder Executivo 
Municipal;
O assessoramento do Governo Municipal em sua representação política;
A articulação permanentemente com os mais diversos segmentos da sociedade civil 
as proposições do Poder Executivo e as demandas e reclamos da sociedade junto aos 
diversos setores do Governo;
A identificação, cadastrão e conservação de contatos com organismos e instituições, 
que possam induzir ou viabilizar a captação de recursos técnicos, materiais e financei-
ros, destinados a programas e projetos de desenvolvimento;
O Planejamento, coordenação e supervisão de estudos visando o estabelecimento de 
normas e procedimentos para captação de recursos destinados a programas e pro-
jetos;
O acompanhamento dos trâmites de documentos de medição e prestações de contas 
das Secretarias, junto às instituições financeiras.
A prospecção de novos recursos junto a parceiros do Governo Federal, Governo Esta-
dual, Fundações e Iniciativa Privada;
O acompanhamento, a assistência e encerramento dos convênios vigentes com a 
Municipalidade;
A conservação dos arquivos atualizados dos convênios do Município;
A manutenção da Planilha Simplificada de Gestão dos convênios do Município, para 
rápido acesso e informação;
A elaboração da gestão com outros municípios no sentido de cooperação técnica ou 
consorcio para a resolução de problemas em comum;
A elaboração de gestão junto aos agentes financeiros no sentido de acompanhar todo 
o processo de formalização, acompanhamento e finalização de contratos de repasse;
O acompanhamento dos programas disponibilizados no âmbito do SICONV - PLATA-
FORMA + BRASIL e notificar por escrito os devidos Departamentos competentes para 
a elaboração de projeto básico para envio de proposta de repasse;
O acompanhamento dos prazos e vigências dos contratos de convenio e suas exigên-
cias legais quanto a prorrogações, aditamentos e convalidações;
A elaboração, a organização e a remissão aos órgãos competentes a documentação 
necessária a formalização de convênios bem como da comprovação de sua execução;
O preparo, o acompanhamento e o encaminhamento dos documentos de medição e 
pagamento a fornecedores/prestadores de serviços CEF.
A prestação de contas seja um instrumento de controle social e de transparência de 
gestão;
O estabelecimento de critérios e parâmetros para análise das prestações de contas;
O exame das peças que compõem os processos de prestação de contas;
O acompanhamento da execução financeira dos contratos firmados com a municipa-
lidade e dos convênios vigentes, por meio da emissão de pareceres técnicos parciais, 
com periodicidade a ser definida em normativa interna;
A confecção da prestação de contas dos recursos executados pelas secretarias, antes 
de encaminhar ao órgão concedente, o qual cabe decidir pela sua regularidade, con-
forme os dispositivos legais;
A emissão dos pareceres técnicos finais sobre a execução financeira dos contratos 
celebrados com a prefeitura e demais convênios firmados pela municipalidade, em 
atendimento as exigências legais;

O apoio do departamento nas questões que sejam pertinentes à prestação de contas.

Secretaria Municipal de 
Administração, 

Recursos Humanos e 
Modernização

A coordenação das questões administrativas da prefeitura;
A guarda e preservação dos documentos municipais e documentos históricos da ad-
ministração pública;
O gerenciamento do sistema de administração de recursos humanos, envolvendo se-
leção, cargos e salários, capacitação e desenvolvimento, além de benefícios e do con-
trole previdenciário;
A administração dos serviços relacionados com a administração de pessoas: admis-
são e desligamento, preparo de folha de pagamentos e recolhimentos legais;

O cuidado da relação do Governo Municipal com os servidores;

O suporte tecnológico à prefeitura e desenvolver ações de atualização da gestão de 
informática;
Promover e implantar políticas de gerenciamento administrativo com o objetivo de 
normatizar e organizar as atividades de patrimônio, protocolo, arquivo e correspon-
dências municipais;
Promover, normatizar e organizar procedimentos referentes a concursos públicos;
Promover e implantar, juntamente com a Secretaria de Gestão Tecnológica e Comuni-
cação Social, políticas de desenvolvimento organizacional, através da modernização 
administrativa, que permitam a permanente interação entre o cidadão e o Executivo 
Municipal;
Planejar, coordenar, analisar e propor os sistemas administrativos e métodos de traba-
lho dos órgãos administrativos;
Promover e implantar políticas de gestão de pessoas com o objetivo de alicerçar as 
atividades de seleção, recrutamento e desenvolvimento de pessoal, gerenciamento 
de movimentação de pessoal e de administração dos Planos de Cargos e Carreiras;
Promover e implantar política de segurança e medicina do trabalho dos servidores 
municipais;
Planejar, implantar e coordenar o processo de descentralização dos serviços públi-
cos municipais, na área de sua competência, para os bairros, bem como garantir a 
infraestrutura necessária para a concentração dos diversos serviços em um único lo-
cal físico;
Centralizar as atividades relacionadas com o sistema de pessoas, administração de 
bens patrimoniais, correspondências, elaboração de atos, preparação de processos, 
assentamento dos atos e termos relacionados com a vida funcional dos servidores e 
outras atividades afins;

Chefia de Gabinete de 
Secretaria

A disponibilização de estrutura de assessoramento para o exercício da atividade do 
agente político, sobretudo no acompanhamento das metas e verificação da eficiência 
dos órgãos da Secretaria.

Departamento de Gestão 
de Pessoas

O desenvolvimento, implantação e conservação de práticas concernentes à gestão de 
pessoas, envolvendo recrutamento e seleção, capacitação, administração de cargos/
empregos e salários, benefícios e assistência social;
Centralizar as atividades relacionadas com o sistema de pessoas, administração de 
bens patrimoniais, correspondências, elaboração de atos, preparação de processos, 
assentamento dos atos e termos relacionados com a vida funcional dos servidores e 
outras atividades afins;
A organização, coordenação e promoção de atividades e programas de capacitação e 
desenvolvimento de pessoas da Prefeitura;
A promoção de Programas de integração e de melhoria de clima organizacional, pres-
tando suporte técnico em iniciativas articuladas pelas diferentes áreas da Prefeitura;
A coordenação de programas de movimentação de servidores;
O planejamento e gerenciamento de programas de benefícios;
A elaboração de pesquisas, pareceres e relatórios sobre os Recursos Humanos da 
Prefeitura.

Divisão de Gestão de 
Pessoas

A gestão do processo de concurso público, para ingresso em parceria ou não com 
instituições especialmente contratadas para essa finalidade;
A execução e o acompanhamento dos processos seletivos necessários ao provimento 
de cargos, preenchimento de empregos ou funções do quadro de pessoal das secre-
tarias, seja em caráter temporário ou emergencial;
A implementação de normas e procedimentos para admissão de estagiários;
O estabelecimento de interface com as secretarias requisitantes de vagas a serem 
providas ou preenchidas;
A convocação de candidatos habilitados em concursos públicos, processos seletivos, 
bem como de estagiários;
A realização de processos de transferência ou de remoção de servidores;
A elaboração de estudos e pesquisas para determinar a adequação do perfil dos car-
gos, as exigências para seu exercício e as competências técnicas e comportamen-
tais, a fim de estabelecer o perfil profissional necessário ao desempenho das funções 
requeridas;
A execução de procedimentos de ingresso ou outra forma de entrada de pessoal no 
serviço público municipal;
A execução de procedimentos funcionais de admissão de estagiários, bolsistas e de 
reintegração por decisão judicial;
O gerenciamento e controle da contração de guardas mirins e funcionários cedidos 
aos outros órgãos públicos;

A gestão e o controle de todos os documentos solicitados pelo tribunal de contas.

Divisão de Gestão de 
Carreiras

O estabelecimento de procedimentos de enquadramento no Plano de Carreiras, Car-
gos e Vencimentos de acordo com os quadros funcionais correspondentes;
A instituição de processos de alteração de jornada;

A análise e manifestação sobre processos de servidores em estágio probatório, in-
clusive quando nomeados em cargo de provimento em comissão ou designados para 
função de confiança;
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A atualização dos níveis e graus decorrentes dos processos de evolução funcional 
na carreira;
O subsídio do controle e manutenção das Tabelas Salariais no sistema;
O controle e conserva do Catálogo de Descrição de Cargos e especialidades corres-
pondentes;
A elaboração e resposta de consultas de pesquisas salariais;
O levantamento de analisar periodicamente de custos em alterações de jornada, subs-
tituições, progressões e outras formas de movimentação funcional de pessoal;
A atuação em conjunto com as demais áreas do departamento, estabelecendo fluxos 
das informações referentes a mobilidade funcional do servidor na carreira;
A gestão de procedimentos operacionais relacionados ao encaminhamento e recebi-
mento dos formulários dos servidores para entrada de dados no Sistema de Avaliação 
de Desempenho;
A orientação e esclarecimento dos gestores dos órgãos da Administração Direta sobre 
os processos de avaliação de desempenho, especial e periódica, bem como solicita-
ção de suporte técnico desses órgãos, quando necessário;
A solicitação, em qualquer tempo, de relatórios e documentações pertinentes aos ser-
vidores junto ao órgão de lotação, obrigatoriamente assinados pelas chefias imediata 
e mediata, a fim de instruir processos de recursos providos pelos mesmos;
O recebimento e a instrução dos recursos enviados às Comissões;
O encaminhamento, em qualquer época, à comissão encarregada das avaliações dos 
servidores em estágio probatório que não apresentarem assiduidade ou desempenho 
satisfatório, para instrução e providências na forma da legislação vigente;
O encaminhamento à comissão encarregada da relação dos servidores ou avaliadores 
que descumprirem as normas e prazos estabelecidos em normas vigentes, visando a 
apuração de responsabilidades;
O gerenciamento do Sistema de Evolução Funcional por Titulação na forma definida 
em regulamento;
O auxílio à comissão encarregada na avaliação da pertinência dos cursos que se pre-
tende utilizar para fins de evolução funcional, com base em legislação municipal dos 
planos de carreira, estatutos e Legislação Educacional emanada do Conselho Nacional 
de Educação, do Ministério da Educação.

O subsídio da comissão encarregada, em suas deliberações, por intermédio de pare-
ceres técnicos.

Divisão de Pagamentos e 
Benefícios

A administração dos procedimentos de Folha de Pagamento dos Servidores Muni-
cipalizados e de outras formas de competências legais de pessoal em exercício ou 
afastado;
A elaboração dos cálculos e pagamentos:
A prévia de cálculo de Folha de Pagamento para verificar inconsistências no sistema;
A inserção de dados no sistema referentes à composição da remuneração do servi-
dor na forma de legislação vigente e de informações do cadastro funcional e de car-
gos e funções;
A administração e gerenciamento de guias de controle e pagamento, DIRF, RAIS e de-
mais;
O estudo de comparativos da Folha de Pagamento, análise, acompanhando e controle 
da evolução dos valores;
O auxílio na emissão de relatórios de contribuições sociais para órgãos governamen-
tais;
A geração de relatórios para contabilidade, tesouraria e financeiro, com a emissão 
de dados de pagamento para a Secretaria de Finanças ou Instituição Bancária Cre-
denciada;
O acompanhamento da emissão de demonstrativos de pagamentos do quadro ativo 
da Administração Direta;
O controle de ressarcimentos de salários e encargos sociais de servidores cedidos a 
outros órgãos;
A disponibilização dos demonstrativos de pagamento e comprovantes de rendimen-
tos,
O gerenciamento do sistema de consignações e convênios da folha de pagamento;
A gestão de recursos para promoção dos benefícios previdenciários;
A promoção da liberação de benefícios, inclusive previdenciários, aos servidores pú-
blicos municipais;
A análise, inclusão e exclusão de dependentes para concessão de benefícios;
A prestação de informações aos órgãos públicos relacionados às questões trabalhis-
tas e previdenciárias;
O gerenciamento e controle de benefícios sociais
O planejamento de ações de manutenção e melhoria na qualidade de serviços presta-
dos aos servidores, em cumprimento à legislação de benefícios, inclusive previden-
ciários;

A orientação dos servidores, sempre que necessário, esclarecendo sobre benefícios 
e processos;

O atendimento aos órgãos e instituições conveniadas e credenciadas sobre os pro-
cessos de trabalho.

Divisão de Medicina do 
Trabalho

O desenvolvimento de práticas de medicina e segurança do trabalho;
A promoção em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde, do atendimento a 
exames e inspeções legais, bem como a divulgação de técnicas e métodos relaciona-
dos com a medicina do trabalho;
A coordenação de todas as atividades do serviço de engenharia de segurança e me-
dicina do trabalho;
A prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina 
do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do servidor 
público municipal no seu local de trabalho, nos termos das normas vigentes;
O desenvolvimento de ações com vistas à promoção, proteção, recuperação e reabili-
tação da saúde do servidor público municipal submetido a riscos e agravos advindos 
das condições e processos de trabalho;
A promoção de estudos e pesquisas sobre a segurança e saúde do servidor público 
municipal;
O cuidado das atividades relacionadas à segurança do trabalho na Prefeitura;
A proposição de capacitações e orientações aos servidores públicos municipais, em 
conjunto com a área de desenvolvimento de recursos humanos da Prefeitura;
O desenvolvimento de ações com vistas a promoção, proteção, recuperação e reabi-
litação da saúde dos trabalhadores submetidos a riscos e agravos advindos das con-
dições e processos de trabalho;
A participação em conjunto com a vigilância sanitária, da fiscalização dos ambientes 
de trabalho.

Departamento de 
Administração e 

Assessoria Parlamentar

A elaboração de estudos e relatórios gerenciais para viabilização de processos vol-
tados para a redução de custos da Prefeitura Municipal com prestação de serviços; 
As requisições de pedidos de compra para formação ou reposição de estoque de ma-
teriais de consumo, controle e distribuição de materiais, guarda e conservação dos 
materiais em estoque;
O controle das atividades dos órgãos que integram a Secretaria;
A publicação dos Atos Oficiais;
A gestão do Arquivo Geral da Prefeitura;
A gestão do Patrimônio Geral da Prefeitura;
A gestão administrativa de Frota;
A gestão do Almoxarifado Geral;
Tramitar os projetos de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo; 
Acompanhar a tramitação dos projetos de lei de interesse das Sescretarias Municipais 
do Poder Executivo na câmara municipal;
Redigir textos de promulgação, veto parcial e veto total às leis aprovadas pela câma-
ra municipal;
Apoiar as demais secretarias na atualização da legislação específica e desenvolver 
projetos de lei de modernização da legislação da Administração Pública Municipal;
Elaborar minutas de atos administrativos, como decretos e portarias do prefeito;
Solicitar parecer jurídico junto a Procuradoria Geral do Município  para instruir os Pro-
jetos de Leis.

Divisão Administrativa
A realização das atividades de apoio para o planejamento, implementação e execução 
das atividades pertinentes à divisão;
O recebimento, classificação, registro, autuação, numeração e controle da tramitação 
de documentos, distribuir processos e demais documentos;
A responsabilização pelo trabalho da divisão;
A prestação de informações pertinentes à sua unidade, quando solicitado, para o de-
senvolvimento de reuniões, grupos de trabalho, comissões e de outros meios de or-
ganização;
A resposta pelas atividades de supervisão relativas a setores subordinados a sua di-
visão.

Divisão de Arquivo 
Central

A criação e tramitação de processos administrativos da prefeitura;
A manutenção do arquivo de processos administrativos da prefeitura;
O recebimento, acompanhamento e controle dos prazos de instrução e a resposta às 
solicitações feitas à prefeitura, notadamente por munícipes.

Divisão de Protocolo, 
distribuição e 

Atendimento ao Público

As atividades relativas ao recebimento, distribuição interna, controle de andamento, 
expedição, arquivamento, desarquivamento e emissão de relatório para controle de 
movimentação de processos e documentos endereçados à prefeitura;

O atendimento ao público interno e externo que solicitam informações e serviços.

Divisão de Almoxarifado 
Central

O recebimento de materiais, distribuí-los através de requisição e controlá-los, confor-
me normas da Prefeitura, bem como fazer inventários, quando necessário;
O registro, inventário e zelo dos dados sobre os bens do Município, propondo ao Pre-
feito Municipal, a alienação de bens inservíveis;
O planejamento, coordenação e execução das atividades de manutenção preventiva 
e corretiva dos bens patrimoniais da Prefeitura Municipal, bem como aqueles por ele 
utilizados;
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A formulação das normas e procedimentos relativos às atividades de armazenamento 
e suprimento de materiais;
A coordenação dos procedimentos administrativos e de gestão orçamentária e finan-
ceira necessários para a execução de suas atividades e atribuições, dentro das nor-
mas superiores de delegações de competências.

Divisão de Patrimônio 
Mobiliário

O controle e gestão do patrimônio da prefeitura;
A instruir, estruturar, controlar e supervisionar o cadastro dos bens patrimoniais;
A avaliação da conveniência de equipamentos novos, impedindo a aquisição dos que 
não têm necessidade ou menos apropriados à produção;
A inclusão ao patrimônio municipal todas as novas aquisições;
Dar baixa no patrimônio com obsolescência;
A elaboração de relatórios de patrimônio disponível em cada unidade, para controle 
das respectivas chefias;
O controle da movimentação em sistema próprio dos bens patrimoniados, bem como 
dos termos de responsabilidade;
O recebimento e encaminhamento de móveis e equipamentos danificados à manu-
tenção;
O emplacamento dos bens mobiliários.

Departamento de
 Tecnologia da 

Informação

A atualização e manutenção dos programas de computador necessários às rotinas 
de trabalho;
A organização e manutenção do parque tecnológico da Prefeitura;
O acompanhamento, organização e promoção da manutenção dos sítios governamen-
tais na internet ou em outras redes externas;
A promoção da segurança dos sistemas computacionais;
A gestão das aplicações e sistemas instalados de interesse da Prefeitura;
A promoção do desenvolvimento e a manutenção de projetos e programas de moder-
nização administrativo-tecnológica;
A divulgação de técnicas e a disseminação de metodologias na área de tecnologia da 
informação;
A elaboração, organização e conservação dos manuais de normas e procedimentos, 
de cunho técnico e administrativo aos usuários da Prefeitura;
A promoção da capacitação técnica de funcionários e o intercâmbio com empresas de 
treinamento em tecnologia da informação, segundo planos e programas ajustados em 
conjunto com a área de recursos humanos da Prefeitura;
O desenvolvimento do plano diretor de tecnologia da informação – PDTI, 
estabelecendo as diretrizes e metas para os órgãos da Administra-
ção;                                                                                                                                   
A formulação da política de tecnologia da informação e telecomunicação para a Pre-
feitura e a apresentação o plano anual de atividades à Diretoria, elaborado em articu-
lação com os demais órgãos;
O estimulo do desenvolvimento e pesquisas às novas tecnologias da informação e 
comunicação;
O planejamento e conservação de uma infraestrutura atualizada de tecnologia da infor-
mação e Comunicação da Prefeitura;
A responsabilização pela seleção de equipamentos, análise dos sistemas, programa-
ção, controle e operação de dados;
A conservação dos meios necessários para manter a qualidade dos sistemas de infor-
mação, assim como os serviços de Internet providos;
A conservação da consistência, segurança e confiabilidade das bases de dados e das 
informações e conhecimento gerados a partir deles;
O planejamento e a instituição de políticas de utilização de programas de computador 
livres e abertos;
A prestação de assistência técnica aos usuários da Administração Municipal, manten-
do plantão de solução de problemas e de dúvidas quanto à operação dos sistemas e 
programas utilizados;
O encontro de soluções para os problemas apresentados, para garantir o bom funcio-
namento dos equipamentos do sistema de Processamento de dados e informática e 
dos equipamentos periféricos da Administração Municipal;
A coordenação, supervisão e execução periodicamente, a manutenção dos equipa-
mentos instalados na Prefeitura;
O encaminhamento dos equipamentos para manutenção externa, controlando a entrada 
e saída dos equipamentos;                                                                                                                                    
A administração, a gerência e a promoção da manutenção dos equipamentos como 
computadores, impressoras, servidores e outros;
A administração, gerencia e a supervisão dos serviços de implantação e/ou manuten-
ção das tecnologias atualizadas em voz e dados;
O gerenciamento e a execução dos serviços de processamento de dados, a manuten-
ção de máquinas e equipamentos de informática, bem como a manutenção de redes 
corporativas e outras, tais como intranet e internet, no âmbito da Prefeitura;

A elaboração de propostas para expansão ou atualização dos recursos de redes, har-
dware e software básicos para a Prefeitura;

A oferta sempre que possível e quando couberem, de serviços para implantação, ope-
ração, gerência e segurança de redes, de ambientes operacionais e conectividade;
A supervisão do suporte e manutenção dos serviços de rede da Prefeitura;
O gerenciamento e o suporte dos serviços de comunicação de dados e voz da Pre-
feitura;
A documentação e execução de rotinas de gerenciamento e operação nos serviços, 
servidores e equipamentos da Prefeitura;
O gerenciamento e o acompanhamento dos serviços de instalação e manutenção de 
pontos de rede dos prédios da Prefeitura;
A execução de políticas que visem a segurança para as redes, bem como implemen-
tar e manter sistemas de proteção aos serviços de internet e intranet da Prefeitura;
O tratamento de incidentes de segurança envolvendo computadores (servidores), es-
tações e outros equipamentos da Prefeitura, administrados pela divisão;
O procedimento da manutenção e gerenciamento da rede de telefonia.

Divisão de Segurança da 
Informação e Solução 

em TI

O gerenciamento dos sistemas antivírus;
O tratamento dos incidentes de segurança;
A administração de firewalls;
O gerenciamento da distribuição de atualizações de softwares para estações de tra-
balho;
O gerenciamento de políticas de segurança;
O atendimento das demandas de auditoria;
As homologações de softwares para uso;
As análises de vulnerabilidades;
A realização e acompanhamento de estudos de novas tecnologias quanto a possíveis 
impactos na segurança da informação e comunicação; e
As melhorias à segurança da informação e comunicação.

Divisão de Infraestrutura 
e Rede de Informática

A garantia, na área técnica, da configuração, instalação, suporte, manutenção e moni-
toramento de ativos de redes tais como computadores de dados (switches);
A garantia de pontos de acessos corporativos (access points – AP), controladores e 
roteadores de grande porte, disponibilização e configuração de segmentos de ende-
reçamentos;
Gerir o IP (Internet Protocol) e o planejamento para o desenvolvimento do ambiente da 
rede cabeada e sem fio (wireless);
A manutenção da infraestrutura dos racks distribuídos, que consiste em acompanhar 
a organização das salas de rack e realizar especificações técnicas para aquisição de 
racks e equipamentos de rede.

Divisão de 
Atendimento ao Público e 

Suporte Técnico

O suporte técnico de primeiro e segundo níveis (central de atendimento e suporte pre-
sencial) a todas as secretarias do município;
A avaliação dos equipamentos de TI do município;
A deliberação de forma técnica os equipamentos de TI a serem adquiridos com refe-
rência a sua demanda.

Divisão 
Administrativa de TI

O assessoramento do Departamento de Tecnologia da Informação nas ações de orga-
nização, logística, tramitação de documentos, gestão de pessoas; e
A deliberação de forma técnica os equipamentos de TI a serem adquiridos com refe-
rência a sua demanda.

Escola de Governo O oferecimento aos agentes públicos de suporte conceitual e treinamento para o apri-
moramento e atualização;
O oferecimento aos servidores públicos de conhecimentos técnicos para o exercício 
de suas funções, considerando suas lotações e suas atribuições;
A qualificação dos servidores públicos da Prefeitura nas atividades de suporte técni-
co administrativo, ampliando a sua formação em assuntos de interesse da atividade 
da instituição;
A gestão de convênios ou contratos, especialmente com outros órgãos do Poder Exe-
cutivo e respectivas associações, com outros órgãos dos poderes da União, Estado 
e Município, com os Tribunais de Contas, com o Ministério Público, com faculdades, 
universidades e com outras entidades que atuem junto à Administração Pública, propi-
ciando, entre outras atividades conjuntas, a participação de agentes públicos políticos 
em vídeo conferências e treinamentos à distância e a realização de cursos de capaci-
tação técnica e de cursos presenciais;
A criação e o desenvolvimento de hábitos, valores e comportamentos adequados ao 
digno exercício da função pública;
A capacitação do servidor para o desempenho de suas atribuições específicas, orien-
tando-o no sentido de obter os resultados desejados pela Prefeitura;
O desenvolvimento funcional, criando condições propícias ao constante aperfeiçoa-
mento dos servidores;
A integração dos objetivos pessoais de cada servidor, no exercício de suas atribui-
ções, às finalidades, missão e valores da Prefeitura como um todo.

Procuradoria Geral do 
Município

Postular judicialmente em favor do Município nas ações em que for parte ou tiver in-
teresse jurídico;
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Prestar orientação ao Prefeito, Secretários e demais unidades administrativas, sem-
pre que necessário, opinando em questões legais e jurídicas pertinentes a atividades 
administrativas;
Elaborar pareceres jurídicos a respeito de assuntos idênticos, formando acervo de 
fonte de pesquisa e orientação às unidades administrativas, o que implicará na efici-
ência do serviço público;
Promover a cobrança judicial da Dívida Ativa e de qualquer outro crédito do municí-
pio, visando o cumprimento de normas quanto a prazos legais para liquidação dos 
mesmos;
Opinar sempre em processos disciplinares, tais como sindicâncias e inquéritos ad-
ministrativos e em demais procedimentos em que seja imprescindível a manifesta-
ção jurídica;
Exercer, com autonomia, qualquer outra atividade inerente ao exercício da advocacia 
em favor dos interesses jurídicos do Município.
Realizar, excepcionalmente, procedimentos administrativos de natureza averiguatória, 
mediante determinação expressa do Prefeito Municipal;

Realizar, sob determinação do Prefeito Municipal, procedimentos disciplinares puniti-
vos e sindicância, regulados ou não por lei especial, em face de servidores da admi-
nistração direta e autárquica.

Chefia de Gabinete
A disponibilização de estrutura de assessoramento para o exercício da atividade do 
agente político, sobretudo no acompanhamento das metas e verificação da eficiência 
dos órgãos da Secretaria.

Procuradoria de Pessoal 
Temporário e Estatutário

A atuação contenciosa e consultiva no que se relacionar aos agentes estatais, ser-
vidores estatutários, ocupantes de cargo em comissão e trabalhadores temporários.

Procuradoria 
Administrativa 

(licitações, contratos e 
convênios)

A atuação consultiva acerca de procedimentos licitatórios, contratos administrativos 
e convênios, inclusive exercendo o controle interno desses atos celebrados pelos ór-
gãos do Poder Executivo.

Procuradoria do 
Patrimônio Fundiário, 

Imobiliário e Ambiental

a atuação contenciosa e consultiva referente ao patrimônio fundiário, imobiliário e am-
biental do município, inclusive a atuação em processos de usucapião, desapropriação 
e sucessões hereditárias, arrecadação de bens de ausentes, bens jacentes, falências 
e concordatas, parte ou terceiro, nesses últimos dois casos, desde que envolvidos in-
teresses fundiários ou imobiliários do município.

Procuradoria Judicial 
Comum

A atuação contenciosa na esfera judicial não atribuída às demais procuradorias es-
pecializadas.

Divisão de expediente 
jurídico

O atendimento ao público interno e externo;
A elaboração e conferência de documentos;
O controle e a guarda do material móvel de expediente;
O controle a guarda de bens patrimoniais do expediente e procuradorias;
As atividades relacionadas à organização dos serviços que envolvam as funções de 
suporte técnico e administrativo às Procuradorias (de Pessoas, Administrativa, Patri-
mônio Fundiário e Imobiliário e Judicial Comum);
O andamento em processos administrativos;
A elaboração, conferência e anexações de documentos (como memorandos, ofícios, 
notificações etc);
O atendimento e cumprimento aos pareceres e despachos de ordens dos procurado-
res municipais;
A assessoria direta ao Procurador-Geral do Município (agenda, atendimento e cumpri-
mento de pareceres em geral); e
A organização, atribuição, assiduidade etc. dos demais funcionários do expediente 
jurídico.

Procuradoria de 
Contencioso Tributário

A representação da Fazenda Pública Municipal em todas as lides, cujos objetos sejam 
créditos tributários, independentemente do polo ocupado pelo estado na relação pro-
cessual, podendo, inclusive, com autorização do Procurador-Geral do Município pro-
por, aceitar e firmar os acordos permitidos por lei, além de parcelamentos.

Procuradoria de Dívida 
Ativa

A representação judicial e extrajudicial do município em toda matéria que envolva a 
incidência dos tributos de sua competência definidos no art. 156 da Constituição fe-
deral, quais sejam: IPTU, ITBI, ISSQN e taxas pelo exercício do Poder de Polícia Admi-
nistrativa e de serviços públicos;
Representar privativamente, judicial ou extrajudicialmente o Município na execução de 
sua dívida ativa;
Planejar, coordenar, orientar, apoiar e executar atividades acadêmico-científicas e cul-
turais, em especial com relação à formação de novos integrantes da Procuradoria Fis-
cal, no desempenho de suas funções institucionais;
Colaborar com os órgãos competentes, quando determinado, no exame dos projetos 
de leis de natureza tributária, quanto à parte formal e seu enquadramento no sistema 
da legislação fiscal do município; e

Emitir pareceres referentes a matéria tributária, observada as normas legais e regu-
lamentares.

Divisão de Inscrição de 
parcelamentos

Zelar pela correta e uniforme interpretação e aplicação das normas tributárias;
Apurar a liquidez e certeza dos créditos tributários ou de qualquer natureza e inscrevê-
-los na dívida ativa do Município de Mairiporã para fins de cobrança amigável ou ju-
dicial; e
Promover o controle das alterações e situações de processos inscritos na dívida ativa, 
mediante quitação, parcelamento do débito, concessão do perdão do débito ou junta-
da de novas informações que cancelem o débito.

Divisão de Cobrança, 
protesto e ajuizamento Zelar pela correta e uniforme interpretação e aplicação das normas tributárias;

Estabelecer que na fase da cobrança administrativa o Departamento da Dívida Ativa 
deverá enviar ao contribuinte uma notificação de comparecimento, visando receber os 
créditos tributários em dívida ativa;
Promover o preparo e formação do processo tributário judicial e o envio junto ao Tribu-
nal de Justiça da cobrança judicial dos créditos tributários inscritos na dívida ativa; e
Promover o preparo e formação da cobrança para protesto em cartório e o envio junto 
ao instituto de protesto dos créditos tributários inscritos na dívida ativa.

Secretaria Municipal da 
Fazenda

A coordenação dos trabalhos de execução e controle do orçamento da Prefeitura, de 
acordo com as normas legais vigentes;
O estabelecimento de instruções para a elaboração e a execução orçamentária, que 
permitam o seu acompanhamento eficiente, de acordo com o que dispõe as leis de 
responsabilização fiscal;
A realização de audiências públicas quadrimestrais para verificação das metas fiscais 
de acordo com as leis vigentes;
A promoção do atendimento eficiente ao contribuinte, facilitando a compreensão das 
regras de tributação e dos procedimentos para o recebimento de taxas e tributos;
A promoção do acompanhamento do lançamento, a arrecadação, a fiscalização e o 
controle dos tributos municipais;
O exercício do acompanhamento da transferência de recursos financeiros do Estado 
e da União;
A superintendência do processamento e a execução da despesa;
A organização da escrituração e o controle da documentação contábil, dentro dos pa-
drões legais e técnicos;
O cuidado na movimentação e na guarda do dinheiro público e outros valores;
A elaboração de previsões, projeções e estudos financeiros, buscando visualizar ne-
cessidades de numerário ou disponibilidades de recursos para aplicação;
A organização do plano de trabalho da área, promovendo a realização de estudos e a 
implementação de ações que otimizem a arrecadação e a gestão dos recursos, bem 
como a melhoria do padrão de atendimento ao cidadão;
A análise e decisão das impugnações de lançamentos tributários, no caso de reexame 
de ofício e coordenar, supervisionar e avaliar a admissibilidade de recursos;
O acompanhamento da gestão de contratos e convênios no âmbito da secretaria;
O controle da tramitação interna de documentos e processos;
A implantação e gerenciamento do sistema de administração financeira da munici-
palidade;
A coordenação das atividades de processamento da despesa e de sua contabilização;
O exercício do controle e o acompanhamento da execução orçamentária;
A organização e conservação dos registros e demonstrativos da movimentação finan-
ceira e da execução orçamentária, fornecendo posições atualizadas sobre recursos 
utilizados, saldos e disponibilidades;
A expedição de alvarás e licenças de sua alçada;
O controle e execução orçamentária promovendo as análises necessárias nos proces-
sos preparados e encaminhados pelas unidades de despesa;
A análise do comportamento orçamentário, visando o eventual remanejamento de re-
cursos para atender a necessidades emergentes;
O processamento da emissão dos empenhos, com vistas no atendimento das condi-
ções e previsões estabelecidas;
A elaboração da programação financeira, de acordo com as previsões de despesa e 
de receita;
O processamento do exame dos documentos comprobatórios de despesa, providen-
ciando o respectivo pagamento, dentro dos prazos estabelecidos e segundo a progra-
mação financeira;
A realização das tomadas de contas de adiantamentos e outras formas de entrega de 
recursos financeiros;
A elaboração da programação financeira e processar os pagamentos;
A organização e conservação de serviços de tesouraria;
A organização e conservação da escrituração contábil, elaborando balanços, balance-
tes e demonstrativos exigidos pela legislação;

O acompanhamento de processos de empenho de despesas, compras, pagamentos 
e contratação de serviços;
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A execução dos pagamentos de acordo com a ordem cronológica;
O controle da disponibilidade de dotações orçamentárias;
O processamento do acompanhamento e à prestação de contas relativas a convênios 
mantidos pela Secretaria;
O exercício do controle da emissão de relatórios de execução orçamentária;
A realização de apurações de custos operacionais da Prefeitura, consoante orienta-
ção superior;
A organização e procedimento do arquivamento dos documentos contábeis;
A implantação e gerenciamento do sistema de administração financeira da Secretaria;
A coordenação das atividades de processamento da despesa e de sua contabilização.

Chefia de Gabinete
A disponibilização de estrutura de assessoramento para o exercício da atividade do 
agente político, sobretudo no acompanhamento das metas e verificação da eficiência 
dos órgãos da Secretaria.

Departamento de 
Finanças

Formular propostas de política financeira e orçamentária do município;
A programação da despesa anual do município;
O controle financeiro interno dos órgãos do Poder Executivo; e
Manter a guarda de valores e fazer pagamentos.

Divisão de Tesouraria Efetuar o suprimento bancário destinado à cobertura da folha de pagamento, bem co-
mo os demais destinados ao pagamento de credores do tesouro municipal;
Elaborar, periodicamente as programações de contas a pagar ou de parcelas de endi-
vidamento do município, encaminhando-as à consideração superior;
Administrar as contas bancárias do município, no que tange à movimentação de con-
tas correntes, aplicações financeiras e operações de câmbio;
Administrar as transferências físicas de bens e valores do erário municipal, adotando 
as providências cabíveis, relativas à sua completa segurança, durante o transporte; e
Manter os bens e valores sob sua guarda em condições adequadas de conservação 
e segurança.

Divisão de Execução e 
Controle Orçamentário

O acompanhamento e a execução da lei orçamentária e dos atos pertinentes aos cré-
ditos adicionais no âmbito do Município;
A apreciação ou proposição de pedidos de créditos adicionais e de alterações do de-
talhamento de despesas;
A elaboração de demonstrativos mensais sobre a execução orçamentária;
Empenhar recursos e controlar dotações;
Verificar a legalidade dos atos relativos à arrecadação da receita e da realização da 
despesa e ao nascimento e extinção de direitos ou obrigações; e
Exigir, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas dos agentes 
responsáveis.

Divisão de Contabilidade
A organização e conservação da escrituração contábil, elaborando balanços, balance-
tes e demonstrativos exigidos pela legislação;
O processamento, o acompanhamento e a prestação de contas relativas a convênios 
mantidos pela Secretaria;
A organização e processamento do arquivamento dos documentos contábeis;
O acompanhamento da execução orçamentária das despesas, observando as normas, 
parâmetros e limites estabelecidos na legislação vigente;
O controle de convênios e contratos firmados pelo Município;
A realização da conferência de extratos bancários conciliando-os periodicamente;
O controle dos procedimentos na execução das ações da administração municipal, 
observando os princípios e normas legais vigentes para sua realização;
A observação dos cumprimentos das normas e procedimentos para a realização das 
despesas, do processo licitatório, da liquidação e pagamento;
Prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através do Sistema 
de Auditoria Eletrônica de Órgão Públicos - Audesp, ou outro que vier a substituí-lo.
A verificação dos atos da gestão econômica, financeira e patrimonial com base em do-
cumento hábil, que comprove a operação e o registro em conta adequada.

Departamento de 
Planejamento 
Orçamentário

A organização, manutenção e aperfeiçoamento do sistema municipal de planejamen-
to;
A fixação das linhas gerais de planos e metas municipais e na escala de prioridades 
dos projetos constituintes;
A integração e consolidação dos planos parciais e setoriais elaborados pelos diversos 
órgãos da Prefeitura, observando prazos e condições dispostos nas leis aplicáveis;
O desenvolvimento dos planos e orçamentos, metas e indicadores, propondo medidas 
necessárias de orientação ou contenção, para promover o ajustamento de ações aos 
objetivos estabelecidos ou para promover sua revisão;
A análise e proposição de mudanças de procedimentos no fluxo para melhorar a efici-
ência das diversas áreas da administração;
A identificação e análise das tendências de evolução ou de mudança de indicadores 
econômico-sociais, de interesse do Município;

A fixação de indicadores e de processos de verificação da informação, que permitam 
o acompanhamento e o controle efetivo de planos e programas, em todas as áreas da 
Administração Municipal;

A coleta e organização de dados estatísticos levantados ou pesquisados pelas diferen-
tes áreas, e que sejam de interesse geral para o planejamento da Prefeitura;
O tratamento integrado de dados, elaborando e divulgando sínteses de evolução de 
planos e programas da Prefeitura;
O processo de planejamento estratégico do governo;
A coordenação e acompanhamento dos projetos integrados e estratégicos do Muni-
cípio;
O andamento de projetos definidos como prioritários no âmbito da administração;
As atividades de apoio necessárias ao exercício dos conselhos municipais e demais 
órgãos assemelhados;
A implementação de plano de ação estratégica Municipal;
A produção de informações para a ação governamental;

O processo de planejamento governamental de forma integrada com os demais ór-
gãos.

Divisão de Convênios O monitoramento e avaliação das parcerias celebradas;
A realização de visitas periódicas “in loco” às entidades parceiras para verificação de 
cumprimento e alcance dos resultados do Plano de Trabalho;
A observação do alcance de metas quantitativas e qualitativas a serem atingidas, na 
execução das atividades e dos projetos que compõem o Plano de Trabalho.
A análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organi-
zação da sociedade civil na prestação de contas, em consonância com o cronograma 
de desembolso compatível com os gastos das etapas vinculadas às metas do plano 
de aplicação dos recursos.
A identificação, cadastro e conservação de contatos com organismos e instituições, 
que possam induzir ou viabilizar a captação de recursos técnicos, materiais e financei-
ros, destinados a programas e projetos de desenvolvimento;

O Planejamento, coordenação e supervisão de estudos visando o estabelecimento de 
normas e procedimentos para captação de recursos destinados a programas e pro-
jetos.

Divisão de Elaboração e 
Acompanhamento 

Orçamentário

Elaboração das peças de planejamento;
Acompanhar a execução orçamentária;
Verificar a legalidade dos atos relativos à arrecadação da receita e da realização da 
despesa e ao nascimento e extinção de direitos ou obrigações; e

Exigir, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas dos agentes 
responsáveis.

Divisão de 
Acompanhamento do 

Terceiro Setor

Propor normas e procedimentos para a celebração de parcerias com organizações 
do terceiro setor;
Realizar estudos e desenvolver ações para aprimorar e intensificar o estabelecimento 
de parcerias com a Administração Pública Municipal; e
Acompanhar todos os contratos firmados entre a municipalidade e o

terceiro setor, passando pela contratação, execução e prestação de contas.

Departamento de 
Compras

Manter atualizado o cadastro de fornecedores de materiais e serviços e controlar a ex-
pedição do Cadastro Geral de Fornecedores, sua renovação anual, suspensão tempo-
rária ou cancelamento, quando necessário;
Realizar em articulação com o órgão solicitante, quando for o caso, o processamen-
to de licitação para obras e compras de bens, contratações de serviços e alienações;
Solicitar o pronunciamento de órgãos técnicos ou a presença do próprio interessado, 
no caso de aquisição de materiais e equipamentos especiais ou de uso específico e 
de obras;
Realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação dos valores a 
serem licitados;
Executar os procedimentos preparatórios ao processamento de compras em situa-
ções de dispensa e inexigibilidade;
Promover os atos iniciais visando a imposição de multa e penalidades e propor resci-
sões contratuais e a declaração de inidoneidade de fornecedor, prestador de serviço 
ou executante da obra;
Subsidiar a Comissão Permanente de Licitação com toda documentação necessária, 
inclusive informações do cadastro de fornecedores;
Implantar e administrar o banco de dados referente a preços praticados de todos os 
produtos e serviços consumidos pelos órgãos da Administração Municipal Direta;
Gerenciar todos os procedimentos necessários para o registro formal de preços relati-
vos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;
Controlar e administrar todos os atos necessários para a aplicação do Sistema de Re-
gistro de Preços-SRP;
Realizar os procedimentos necessários para a formalização da requisição do Regis-
tro de Preços;

Consultar os demais órgãos e entidades sobre o interesse pelo material ou serviço 
cujo preço será registrado, mediante correspondência eletrônica ou outro meio eficaz;
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Consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de consumo, 
promovendo a adequação dos respectivos projetos básicos, visando atender aos re-
quisitos de padronização e racionalização;
Requisitar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação dos valores 
a serem licitados;
Acompanhar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrentes, e 
promover a elaboração da Ata de Registro de Preços, formalizar, providenciar as assi-
naturas e encaminhar cópia aos órgãos participantes;
Publicar no órgão de Imprensa Oficial do Município os preços registrados e os res-
pectivos fornecedores, fazendo a republicação da Ata de Registro de Preços sempre 
que houver alterações;
O acompanhamento da vigência das Atas de Registro de Preços, controle do quanti-
tativo registrado e executado, informando eventuais saldos e indicando a necessidade 
de se iniciar novo Registro de Preços;
Proceder à pesquisa trimestral do preço registrado, conforme determinado na legisla-
ção pertinente, confirmando se continua compatível com o mercado;
Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registra-
dos e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Regis-
tro de Preços; e
Acompanhar a gestão dos contratos.

Divisão de Contratos Proceder o registro de todos os contratos celebrados pelas diversas Secretarias Mu-
nicipais;
Efetuar o controle dos prazos contratuais, mantendo as Secretarias informadas sobre 
o prazo de vigência;
Notificar, no caso de formalização de contrato, o representante legal da empresa con-
tratada para firmar contrato;
Analisar a documentação no ato da celebração do contrato;
Publicar, juntar a publicação ao contrato ou convênio e outros ajustes e enviar para a 
Secretaria interessada;
Elaborar o termo de aditamento, no caso de alteração de contrato e notificar o repre-
sentante legal para assinatura;
Numerar o termo, tanto para alteração de contratos, quanto para alteração de convê-
nios e outros ajustes;
Elaborar e publicar o extrato de contrato e do aditamento;
Organizar calendário com prazos de vigência dos contratos, a fim de provocar os inte-
ressados quanto a renovação ou encerramento do contrato, antes do termo final, bem 
como, em prazo compatível com a modalidade licitatória, para realização da renova-
ção ou do novo certame;
Executar todos os atos de cotação para balizamento das renovações contratuais, co-
mo também para efeito de verificação do adequado valor do ajuste em execução;
Prestar contas e atender ao Tribunal de Contas do Estado ou da União na fiscalização 
dos contratos.

Divisão de Licitações
A elaboração de editais e seus respectivos anexos de contratação de projetos, obras, 
serviços e compra de material permanente e de consumo para as unidades da pre-
feitura;
O acompanhamento e auxílio na documentação pertinente;
A elaboração de minutas de contratos referentes à execução de projetos, obras e for-
necimentos de materiais e serviços;
A organização do processo de licitação;
A conferência da documentação e propostas entregues pertinentes ao processo licita-
tório em todas as modalidades;
A elaboração dos processos licitatórios nas diversas modalidades previstas na legis-
lação brasileira, tais como concorrência pública, tomada de preços, pregão, convite, 
processos emergenciais, inexigibilidades e dispensa;
A realização das licitações para obras, compras e serviços necessários às atividades 
da Prefeitura;
O gerenciamento dos trabalhos das Comissões de Licitação;
A execução centralizada de todos os procedimentos de aquisição de materiais e con-
tratação de serviços, através de processos de licitação de compras, bens, serviços e 
obras, efetuados por todos os órgãos da Administração Pública Municipal;
A coordenação e a execução dos processos licitatórios para aquisição de materiais e 
equipamentos e prestação de serviços e alienação de bens, para os Órgãos da admi-
nistração direta e indireta;
A elaboração e a coordenação dos expedientes, convocações, comunicações, relató-
rios e documentos afins, relativos à preparação, comunicação de resultados, mani-
festação em recursos e impugnações, e demais providências decorrentes de procedi-
mentos licitatórios, bem como, de dispensas e inexigibilidades da Prefeitura Municipal.

Departamento de 
Receitas Mobiliárias

A elaboração e manutenção do cadastro mobiliário do município; e
O planejamento das receitas mobiliárias, inclusive do imposto sobre serviços, além de 
medidas de mitigação de impactos negativos na respectiva receita.

Divisão de Cadastro
 Mobiliário e ISS

Elaborar e manter atualizado o cadastro mobiliário do município, incluindo, além de 
todos os contribuintes, todos os demais devedores da Fazenda Pública Municipal.

Divisão de Controle de 
Arrecadações

Planejar, executar e controlar a coleta e a organização de informações necessárias aos 
trabalhos de arrecadação fiscal;
Pesquisar e promover análises de informações que orientem as atividades de arreca-
dação tributária;
Executar e controlar a arrecadação e o recolhimento de todos os tributos e demais 
rendas municipais;

Departamento de 
Receitas Imobiliárias

O controle e gestão do cadastro imobiliário do Município a fim de garantir o lança-
mento de tributos;
Pesquisar e promover análises de informações que orientem as atividades de arreca-
dação tributária.
A realização de estudos técnicos relativos ao lançamento do IPTU e legislação per-
tinente;
Planejar, coordenar e executar as atividades de cadastro, de lançamento e de arreca-
dação dos tributos municipais;

Divisão de Cadastro e 
Patrimônio Imobiliário

Elaborar e manter atualizado o cadastro imobiliário do município, incluindo, além de 
todos os contribuintes, todos os demais devedores da Fazenda Pública Municipal;
O controle e lançamento mensal no Sistema Integrado de Patrimônio – SIP, relacionada 
às liquidações enviadas pelo Departamento de Contabilidade (livro razão) no que diz 
respeito às incorporações dos próprios municipais;
A análise e parecer em processos administrativos relacionados; e
O auxílio e suporte à procuradoria do patrimônio na regularização dos bens imóveis, 
entre outros.

Divisão de Controle de 
Arrecadações

O planejamento, lançamento e arrecadação das receitas imobiliárias, além de desen-
volver medidas para minimizar eventuais impactos negativos na receita tributária imo-
biliária municipal.

Divisão de 
Geoprocessamento

Implementar o geoprocessamento no mapeamento da cidade; e
Manter atualizado o geoprocessamento.

Departamento de 
Fiscalização e Auditoria

Coordenar a análise dos dados sobre o comportamento fiscal dos contribuintes, com 
o fim de dirigir a fiscalização e orientar ações contra incorreção, sonegação, evasão e 
fraude no recolhimento dos tributos municipais;
Orientar a execução das atividades fiscais, avaliando e controlando seus resultados;
Supervisionar ações de verificação da declaração do ICMS, para fins de apurar a par-
ticipação do município na arrecadação daquele tributo;
Emitir ou revisionar pareceres ou informações nos processos fiscais de sua com-
petência, submetendo-os quando for o caso, à apreciação do secretário municipal;
Promover estudos objetivando o aumento da arrecadação tributária;
Determinar e coordenar a realização de diligências, exames periciais e fiscalização, 
com o objetivo de salvaguardar os interesses da Fazenda Municipal.

Divisão de Fiscalização Fiscalizar a arrecadação das receitas municipais;
Fiscalizar o lançamento e o recolhimento dos tributos municipais, bem como o cum-
primento de todas as obrigações acessórias; e
Outras fiscalizações de natureza tributária.

Divisão de Auditoria
Realizar ações de verificação da declaração do ICMS, para fins de apurar a participa-
ção do município na arrecadação daquele tributo;
Realizar estudos objetivando o aumento da arrecadação tributária; e
Realizar diligências, exames periciais e fiscalização, com o objetivo de salvaguardar os 
interesses da Fazenda Municipal.

Secretaria Municipal de 
Saúde

A estipulação de políticas, programas, planos, projetos, diretrizes e metas quanto à 
prestação de assistência médica, odontológica, hospitalar e de saúde pública;
A medicina preventiva por meio de campanhas de vacinação, combate às endemias, 
erradicação de moléstias, vigilância sanitária, educação sanitária e controle profilático 
do Município, em colaboração com outros entes federados;
O cumprimento das posturas referentes ao poder de polícia e de higiene pública;
A administração e execução dos convênios da área da saúde;
A assistência ambulatorial e de transportes de pessoas enfermas, carentes e neces-
sitadas;
A assistência medicamentosa aos cidadãos;
O levantamento de dados e informações sobre as necessidades da população, visan-
do à planificação quanto ao atendimento e solução na sua área de atuação;
A rotina de distribuição, atendimento, realização de exames complementares, autori-
zação para realização de procedimentos ambulatoriais de alta e média complexidade, 
no âmbito do sistema único de saúde-sus;
A fiscalização de vetores, apreensão de animais, a sanidade de gêneros alimentícios 
e demais atividades afins;
As medidas de saúde, para perfeito entrosamento de ações administrativas;
O suporte técnico e administrativo ao conselho municipal de saúde;
A coordenação das unidades que lhe são subordinadas;
A rede de saúde do Município;

O serviço de inspeção municipal;
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A gestão de contratos e convênios no âmbito da Secretaria;
A tramitação interna de documentos e processos;
O atendimento aos cidadãos usuários sus e servidores públicos da saúde, de forma 
individual ou coletiva, relativo aos atos praticados pelos servidores públicos e a pres-
tação de serviços do SUS do Município em geral, direta ou indiretamente relacionados 
à questão da saúde no Município, dando encaminhamento às reclamações, críticas, 
elogios, sugestões ou denúncias, visando o aperfeiçoamento do modelo administrati-
vo, das ações institucionais e a constante melhoria dos processos;
O canal de comunicação direta entre os cidadãos usuários SUS e servidores públicos 
com o poder público municipal a fim de receber e processar as suas manifestações 
(reclamações, sugestões e elogios), referentes aos serviços prestados pelo sus, inter-
pretá-las e buscar soluções, encaminhando-as aos setores competentes;
A verificação da a pertinência e da procedência das ocorrências, provendo a real apu-
ração dos fatos, encaminhando aos setores competentes para as providências cabí-
veis ao caso;
OS sistemas de auditagem preventiva, analítica e técnico-operacional;
A orientação dos prestadores de serviço sobre normas técnicas e portarias do minis-
tério da saúde, relacionadas a auditoria;
A universalização do acesso ao sistema de saúde, interagindo com outros segmentos.

Chefia de Gabinete de 
Secretaria

A disponibilização de estrutura de assessoramento para o exercício da atividade do 
agente político, sobretudo no acompanhamento das metas e verificação da eficiência 
dos órgãos da Secretaria.

Departamento 
Administrativo e 

Financeiro

Cumprir e fazer cumprir o estatuto do servidor público municipal;
Orientar e desenvolver programas e projetos para a saúde;
Elaborar e divulgar estatísticas da saúde;
Apoiar e assegurar o exercício das competências das autoridades de saúde;
Acompanhar os centros de atendimento;
Assegurar a elaboração, a execução e o acompanhamento do Plano Municipal de 
Saúde;
Coordenar as atividades da Secretaria Municipal de Saúde no domínio das relações 
intermunicipais;
Regulamentar e controlar o cumprimento dos padrões de qualidade e segurança das 
atividades relativas à saúde;
Exercer sua atividade centrada nos interesses dos cidadãos, em articulação e coo-
peração com outros serviços e organismos, em particular os dependentes do MS;
Ter como missão regulamentar, orientar e coordenar as atividades de promoção da 
saúde e prevenção da doença, definir as condições técnicas para adequada prestação 
de cuidados de saúde, programar a política municipal para a qualidade no sistema de 
saúde, bem como assegurar a elaboração e execução do Plano Municipal de Saúde e, 
ainda, a coordenação das relações intermunicipais da Secretaria de Saúde;
Ter como visão uma população mais saudável, contribuindo para a obtenção de ga-
nhos efetivos em saúde, de forma sustentada;
Representar e substituir o Secretário de Saúde, ativa e passivamente, judicial e ex-
trajudicialmente, podendo delegar poderes aos membros da equipe multiprofissional;
Garantir o cumprimento dos objetivos e das decisões aprovadas por instâncias su-
periores;
Apor assinatura em papéis que dependam de sua assinatura;
Encaminhar as resoluções das instâncias superiores, acompanhar sua aplicação e 
organizar planos gerais integrados e coordenar as atividades do conjunto com a Ad-
ministração; e
Coordenar a elaboração conjunta com os secretários e diretores regionais do Plano 
de Trabalho integrado.

Divisão Administrativa Cumprir e fazer cumprir o estatuto do funcionário público municipal;
Orientar e desenvolver programas e projetos para a saúde;
Elaborar e divulgar estatísticas da saúde;
Apoiar e assegurar o exercício das competências das autoridades de saúde;
Acompanhar os centros de atendimento;
Assegurar a elaboração, a execução e o acompanhamento do Plano Municipal de 
Saúde;
Coordenar as atividades da Secretaria Municipal de Saúde no domínio das relações 
intermunicipais;
Regulamentar e controlar o cumprimento dos padrões de qualidade e segurança das 
atividades relativas à saúde;
Exercer sua atividade centrada nos interesses dos cidadãos, em articulação e coo-
peração com outros serviços e organismos, em particular os dependentes do MS;

Ter como missão regulamentar, orientar e coordenar as atividades de promoção da 
saúde e prevenção da doença, definir as condições técnicas para adequada prestação 
de cuidados de saúde, programar a política municipal para a qualidade no sistema de 
saúde, bem como assegurar a elaboração e execução do Plano Municipal de Saúde e, 
ainda, a coordenação das relações intermunicipais da Secretaria de Saúde;

Ter visão de uma população mais saudável, contribuindo para a obtenção de ganhos 
efetivos em saúde, de forma sustentada;
Representar e substituir o secretário de saúde, ativa e passivamente, judicial e ex-
trajudicialmente, podendo delegar poderes aos membros da equipe multiprofissional;
Garantir o cumprimento dos objetivos e das decisões aprovadas por instâncias su-
periores;
Encaminhar as resoluções das instâncias superiores, acompanhar sua aplicação e 
organizar planos gerais integrados e coordenar as atividades do conjunto da Admi-
nistração; e

Coordenar a elaboração conjunta com os secretários e diretores regionais do Plano 
de Trabalho integrado.

Divisão de Recursos 
Humanos

Executar todas as ações relativas à política de recursos humanos da secretaria sob a 
coordenação do Departamento de Gestão de Pessoas da prefeitura;
Administrar os recursos humanos necessários à prestação de serviços pela secre-
taria;
Receber mensalmente os registros de frequência de servidores das unidades da se-
cretaria, mantendo-os em arquivos eletrônicos e/ou físicos, a fim de fornecê-los ao 
Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração;
Manter atualizado e controlar os quadros de cargos e funções da secretaria;
Controlar a prestação de serviços extraordinários e sua remuneração;
Controlar escalas de férias e recessos, identificando permanentemente os quadros 
disponíveis;
Solicitar ações de treinamento e desenvolvimento de pessoal, buscando o aperfeiço-
amento contínuo no cargo;
Prestar orientações e controlar as atividades de pessoal da secretaria, inclusive de es-
tagiários e de pessoal contratado temporariamente para execução de serviços excep-
cionais, excetuados os de auditoria e consultoria; e

Preparar os atos que, por sua natureza, devam ser submetidos à consideração su-
perior.

Divisão de Finanças e 
Orçamento

Acompanhar o recebimento e execução dos recursos financeiros recebidos através 
das transferências regulares ou convênios celebrados com outras esferas de governo;
Elaboração de propostas de projetos para aquisição de bens de consumo ou capital 
provenientes de recursos de emendas parlamentares;
Elaboração de prestações de contas de convênios e/ou outros programas do Ministé-
rio da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde;
Atendimento das solicitações e prestações de contas do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, bem como auditorias e demais fiscalizações;
Elaboração das prestações de contas quadrimestrais para as audiências públicas e 
para o Conselho Municipal de Saúde referente ao cumprimento da execução orçamen-
tária e metas fiscais constantes no Plano Plurianual;
Acompanhar a execução orçamentária anual e a classificação orçamentária da despe-
sa nas requisições de compras; e

Auxiliar o gestor em sua tomada de decisão no tocante ao uso adequado dos recursos, 
de acordo com a legislação vigente.

Departamento de 
Atenção à Saúde

A prestação da assistência médica nas instituições públicas, as quais, no âmbito de 
suas respectivas atribuições, responderão perante o Conselho Regional de Medicina 
pelos descumprimentos dos princípios éticos, devendo zelar e assegurar condições 
técnicas de atendimento;
Dirigir, coordenar e orientar o corpo clínico de toda a Secretaria de Saúde;
Supervisionar a execução das atividades de assistência médica na secretaria;
Zelar pelo fiel cumprimento do regimento interno do corpo clínico;
Promover e exigir o exercício ético da Medicina;
Zelar pela fiel observância do Código de Ética Médica;
Regular e fiscalizar o exercício da Medicina, da Odontologia, da Medicina Veterinária, 
da Assistência Farmacêutica, da Enfermagem, de todos os serviços de diagnóstico e 
terapia e de todos os serviços paramédicos;
O cumprimento das disposições legais e regulamentos em vigor relacionados à assis-
tência médica na instituição;
Assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica, 
visando o melhor desempenho do corpo clínico e demais profissionais de saúde, em 
benefício da população usuária da instituição;
Elaborar protocolos de atendimentos para todas as especialidades médicas e para os 
diversos tipos de patologias e terapias;
Auditar todos os serviços técnicos, avaliando e propondo mudanças e melhorias; e

Emitir normas e orientações clínicas e organizacionais.
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Divisão de Atenção
 Primária

Coordenar o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envol-
vem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução 
de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práti-
cas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional 
e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem res-
ponsabilidade sanitária. Promover atividades que reflitam na porta de entrada e centro 
de comunicação da RAS (Redes de Apoio a Saúde), coordenadora do cuidado e orde-
nadora das ações e serviços disponibilizados na rede possuindo um espaço privilegia-
do de gestão do cuidado das pessoas e cumpre papel estratégico na rede de atenção, 
servindo como base para o seu ordenamento e para a efetivação da integralidade. Pro-
mover alta resolutividade, com capacidade clínica e de cuidado e incorporação de tec-
nologias leves, leve duras e duras (diagnósticas e terapêuticas), além da articulação 
com outros pontos da RAS.
Seguir a política de saúde prevista na portaria Nº2.436, de 21 de Setembro de 2017, 
principalmente: contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de gestão com 
base nos princípios e nas diretrizes contidas nesta portaria;  apoiar e estimular a ado-
ção da Estratégia Saúde da Família - ESF como estratégia prioritária de expansão, con-
solidação e qualificação da Atenção Básica;
Garantir a infraestrutura adequada e com boas condições para o funcionamento das 
UBS, garantindo espaço, mobiliário e equipamentos, além de acessibilidade de pes-
soas com deficiência, de acordo com as normas vigentes; contribuir com o financia-
mento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica;
Assegurar ao usuário o acesso universal, equânime e ordenado às ações e serviços 
de saúde do SUS, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas Co-
missões Intergestores; estabelecer, nos respectivos Planos Municipais, Estaduais e 
Nacional de Saúde, prioridades, estratégias e metas para a organização da Atenção 
Básica;
Desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação da 
força de trabalho para gestão e atenção à saúde, estimular e viabilizar a formação, 
educação permanente e continuada dos profissionais, garantir direitos trabalhistas e 
previdenciários, qualificar os vínculos de trabalho e implantar carreiras que associem 
desenvolvimento do trabalhador com qualificação dos serviços ofertados às pessoas; 
garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a Atenção 
Básica com vistas a promover ofertas de cuidado e o vínculo;

Desenvolver, disponibilizar e implantar os Sistemas de Informação da Atenção Básica 
vigentes, garantindo mecanismos que assegurem o uso qualificado dessas ferramen-
tas nas UBS, de acordo com suas responsabilidades; 

Garantir, de forma tripartite, dispositivos para transporte em saúde, compreendendo 
as equipes, pessoas para realização de procedimentos eletivos, exames, dentre ou-
tros, buscando assegurar a resolutividade e a integralidade do cuidado na RAS, con-
forme necessidade do território e planejamento de saúde; planejar, apoiar, monitorar e 
avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios;

Estabelecer mecanismos de autoavaliação, controle, regulação e acompanhamento 
sistemático dos resultados alcançados pelas ações da Atenção Básica, como parte 
do processo de planejamento e programação;

Divulgar as informações e os resultados alcançados pelas equipes que atuam na Aten-
ção Básica, estimulando a utilização dos dados para o planejamento das ações;
Promover o intercâmbio de experiências entre gestores e entre trabalhadores, por meio 
de cooperação horizontal, e estimular o desenvolvimento de estudos e pesquisas que 
busquem o aperfeiçoamento e a disseminação de tecnologias e conhecimentos vol-
tados à Atenção Básica;

Estimular a participação popular e o controle social; adotar estratégias para garantir 
um amplo escopo de ações e serviços a serem ofertados na Atenção Básica, compa-
tíveis com as necessidades de saúde de cada localidade;

Estabelecer mecanismos regulares de auto avaliação para as equipes que atuam na 
Atenção Básica, a fim de fomentar as práticas de monitoramento, avaliação e plane-
jamento em saúde;

Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma uni-
versal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo es-
tado e pela União;

Programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base territorial de acordo com 
as necessidades de saúde identificadas em sua população, utilizando instrumento de 
programação nacional vigente;

Organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e garan-
tindo os fluxos definidos na Rede de Atenção à Saúde entre os diversos pontos de 
atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de apoio 
logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado;

Estabelecer e adotar mecanismos de encaminhamento responsável pelas equipes que 
atuam na Atenção Básica de acordo com as necessidades de saúde das pessoas, 
mantendo a vinculação e coordenação do cuidado; manter atualizado mensalmente o 
cadastro de equipes, profissionais, carga horária, serviços disponibilizados, equipa-
mentos e outros no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vi-
gente, conforme regulamentação específica;

Alimentar, analisar e verificar a qualidade e a consistência dos dados inseridos nos sis-
temas nacionais de informação a serem enviados às outras esferas de gestão, utilizá-
-los no planejamento das ações e divulgar os resultados obtidos, a fim de assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação;
Ser corresponsável, junto ao Ministério da Saúde, e Secretaria Estadual de Saúde pe-
lo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos aos mu-
nicípio;
Inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia 
prioritária de organização da Atenção Básica;
Prestar apoio institucional às equipes e serviços no processo de implantação, acom-
panhamento, e qualificação da Atenção Básica e de ampliação e consolidação da Es-
tratégia Saúde da Família;
Definir estratégias de institucionalização da avaliação da Atenção Básica;

Divisão de Atenção 
Especializada

Dirigir, coordenar e orientar o corpo clínico das unidades de Atenção Especializada;
Coordenar e regular os exames de média complexidade e os serviços de apoio, diag-
nose e terapia dos serviços próprios e complementares;
Acompanhar as demandas reprimidas e referenciadas das diversas especialidades, 
aos serviços próprios e de terceiros e de TFD - Tratamento Fora do Domicilio;
Zelar pela fiel observância do Código de Ética Médica.

Divisão de Unidade 
Hospitalar, Urgência e 

Emergência

Coordenar e gerenciar as atividades do corpo clínico das unidades de Atenção Hospi-
talar e de Urgência e Emergência;
Orientar o corpo clínico quanto aos protocolos de procedimentos pré-hospitalares e de 
remoções para Instituições de Alta Complexidade;
Auditar todos os serviços técnicos, avaliando e propondo mudanças e melhorias;
Coordenar o sistema de referência e contra referência integrados às ações de Atenção 
Básica e Especializada; e

Acompanhar o controle do NIR - Núcleo Interno de Regulação e junto às instituições 
de leitos de retaguarda.

Departamento de 
Vigilância em Saúde

Integrar a Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância em Saúde Ambien-
tal e Controle de Zoonoses;
Atuar na prevenção de agravos à saúde da população;
Coordenar e supervisionar as ações do Programa de Vigilância Sanitária em estabele-
cimentos comerciais e de saúde;
Elaborar normas técnicas;
Elaborar os laudos técnicos de avalição para posteriores funcionamentos;
Estabelecer e acompanhar indicadores sanitários e de qualidade do funcionamento 
dos estabelecimentos;
Analisar os processos e os projetos arquitetônicos em conjunto com o GTVS e emi-
tir pareceres;
Assessorar as equipes no controle de infecção, assuntos técnicos e sanitários, legis-
lações e normas técnicas, e nos processos administrativo sanitário;
Realizar inspeção sanitária complementar junto às regionais e/ou municípios;
Realizar palestras educativas;
Elaborar matérias e materiais de orientação e esclarecimentos a respeito de assuntos 
de abrangência da vigilância para profissionais de saúde, alunos da área de saúde, uni-
versidades, faculdades e cursos técnicos, imprensa e população em geral;
Realizar treinamentos nas regionais de saúde;
Fiscalizar todos os estabelecimentos do município de acordo com o Código Sanitá-
rio Estadual; e

Expedir licenças de funcionamento para todos os estabelecimentos da cidade.

Divisão de Vigilância 
Epidemiológica

Desenvolver um conjunto de ações que proporcionem o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de preven-
ção e controle das doenças ou agravos;
Estabelecer estratégias de prevenção e programas de controle específico de doenças, 
com o fim de requerer informações confiáveis sobre a situação dessas doenças ou 
seus antecedentes na população atendida;
Atuar em sistemas de vigilância, com pessoas e atividades que mantêm esse proces-
so e podem funcionar em níveis locais e internacionais;
Atuar nas funções da vigilância epidemiológica, tais como coleta de dados; diagnós-
tico de casos; processamento de dados coletados; análise e interpretação dos dados 
processados; recomendação das medidas de controle indicadas; retroalimentação do 
sistema; avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas; divulgação de in-
formações pertinentes; e normatização;
Desenvolver suas aplicações, que variam desde a descrição das condições de saúde 
da população, da investigação dos fatores determinantes de doenças, da avaliação do 
impacto das ações para alterar a situação de saúde até a avaliação da utilização dos 
serviços de saúde, incluindo custos de assistência.

Divisão de Vigilância 
Sanitária

Atuar objetivamente na prevenção de agravos à saúde da população que venha a fazer 
uso dos serviços ofertados por estabelecimentos;
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Coordenar e supervisionar as ações do Programa de Vigilância Sanitária em estabele-
cimentos prestadores de serviços de saúde do município;
Estabelecer e acompanhar indicadores sanitários de qualidade do funcionamento dos 
estabelecimentos prestadores de serviços de saúde do município;
Analisar processos e projetos arquitetônicos em conjunto com a Secretaria de Obras 
e Planejamento e emitir pareceres;
Assessorar as equipes de Vigilância Sanitária regional em controle de infecção, as-
suntos técnicos e sanitários, legislações e normas técnicas sanitárias e processo ad-
ministrativo sanitário;
Realizar inspeções sanitárias junto às regionais e/ou municípios;
Realizar palestras, elaborar matérias e materiais de orientação e esclarecimento a res-
peito de assuntos de abrangência da Vigilância Sanitária destinada aos profissionais 
de saúde, alunos da área da saúde de universidades, faculdades, cursos técnicos, im-
prensa e população em geral; e
Realizar treinamentos, cursos e palestras em assuntos técnicos para profissionais de 
Vigilância Sanitária da regional de saúde.

Divisão de Vigilância 
Ambiental em Saúde

Estabelecer um conjunto de ações que proporcionem o conhecimento e detecção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que 
interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção 
e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou outros agra-
vos à saúde;
Acompanhar a interação do indivíduo com o meio ambiente, enfocando o espaço ur-
bano e coletivo e as diversas formas de intervenção sobre este meio, entendendo que 
essa relação possa se dar de maneira harmônica e resultados positivos ou de maneira 
nociva, resultando em doenças e agravos à saúde;
Acompanhar a qualidade da água para consumo humano, contaminantes ambientais, 
qualidade do ar e qualidade do solo, notadamente em relação ao manejo dos resíduos 
tóxicos e perigosos, os desastres naturais e acidentes com produtos perigosos, ob-
jetos de monitoramento da vigilância, para que seja de forma direta e contínua ou por 
meio de ações em parceria com outros órgãos e secretarias; e
Promover e preservar a saúde e qualidade de vida dos cidadãos e desenvolver, entre 
outras, as seguintes ações: a) vigilância da qualidade da água para consumo humano, 
água de abastecimento público e análise laboratorial; b) inspeções nas estações de 
tratamento de água, água de fontes alternativas como poços, nascentes e caminhões 
transportadores de água potável; e c) participação intersetorial em discussões de pro-
jetos, propostas e problemas relacionados às questões ambientais.

Secretaria Municipal de 
Educação

A definição da Política Municipal de Educação, em consonância com as diretrizes es-
tabelecidas em legislação vigente;
A coordenação, acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação;
O monitoramento e a avaliação dos resultados de educação do Sistema Municipal de 
Ensino;
O asseguramento do ingresso e a permanência de todas as crianças e jovens nas 
Unidades da rede de ensino municipal, atuando conforme diretrizes municipal, esta-
dual e federal;
O asseguramento da educação inclusiva como responsabilidade do sistema munici-
pal de ensino;
O apoio das demais secretarias municipais em temas transversais às políticas públi-
cas para a educação;
A autorização das Unidades Escolares privadas na área de Educação Infantil;
O controle do orçamento e recursos financeiros vinculados à educação municipal, em 
parceria com a Secretaria de Finanças;
A execução de atividades destinadas a cumprir e fazer cumprir as leis educacionais 
emanadas dos órgãos competentes, bem como, em regime de colaboração, as deci-
sões do Conselho Nacional e Estadual de Educação,
A garantia de forma permanente a articulação com o Conselho Municipal da Educa-
ção - CME e demais órgãos e entidades de atuação na área educacional no Município;
Analisar e dar parecer no sistema online do Departamento de Empresa Legal da Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços nas atividades 
econômicas relacionadas a instituição de ensino.

Chefia de Gabinete
A disponibilização de estrutura de assessoramento para o exercício da atividade do 
agente político, sobretudo no acompanhamento das metas e verificação da eficiência 
dos órgãos da Secretaria.

Departamento 
Administrativo

Prover o suporte administrativo necessário ao funcionamento da pasta;
Planejar, coordenar e controlar a gestão de recursos humanos, de materiais e equipa-
mentos da secretaria;
Gerenciar a frota escolar, o transporte escolar, os projetos e a manutenção predial;
Gerenciar o protocolo da secretaria;
Executar as atividades relativas ao recebimento, distribuição interna, controle de anda-
mento de processos e documentos endereçados à secretaria; e

Orientar ao público interno e externo que solicitam informações e serviços prestados 
pela secretaria.

Divisão de Recursos 
Humanos

Executar todas as ações relativas à política de recursos humanos da secretaria sob a 
coordenação do Departamento de Gestão de Pessoas da prefeitura;
Administrar os recursos humanos necessários à prestação de serviços pela secre-
taria;
Receber mensalmente os registros de frequência de servidores das unidades da se-
cretaria, mantendo-os em arquivos eletrônicos e/ou físicos, a fim de fornecê-los ao 
Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração;
Manter atualizado e controlar os quadros de cargos e funções da secretaria;
Controlar a prestação de serviços extraordinários e sua remuneração;
Controlar escalas de férias e recessos, identificando permanentemente os quadros 
disponíveis;
Solicitar ações de treinamento e desenvolvimento de pessoal, buscando o aperfeiço-
amento contínuo no cargo;
Prestar orientações e controlar as atividades de pessoal da secretaria, inclusive de es-
tagiários e de pessoal contratado temporariamente para execução de serviços excep-
cionais, excetuados os de auditoria e consultoria; e

Preparar os atos que, por sua natureza, devam ser submetidos à consideração su-
perior.

Divisão de Convênios e 
Contratos

Conhecer a legislação que determina as diretrizes para formalizações dos convênios 
e/ou contratos de repasse;
Fazer a guarda de todos os documentos relacionados aos convênios e/ou contratos 
de repasse;
Controlar prazos dos convênios e/ou contratos de repasse;
Acompanhar a execução/desempenho dos contratados;
Acompanhar o adimplemento dos contratos celebrados pela secretaria; e

Acompanhar a execução orçamentária da secretaria.

Divisão de Projetos e 
Manutenção

Manter as unidades da rede escolar e seus equipamentos em condições de funcio-
namento;
Requisitar a execução de projetos de construção, ampliação e reformas de maior 
porte;
Requisitar a manutenção de prédios escolares;
Executar e/ou acompanhar os serviços de manutenção predial e pequenas reformas; e

Atestar os serviços realizados por empresas contratadas para realizar a manutenção 
de prédios escolares.

Divisão de Materiais e 
Almoxarifado

Requisitar, armazenar e controlar o estoque e uso de materiais e equipamentos na 
secretaria, em consonância com a Divisão de Almoxarifado da Secretaria de Admi-
nistração;
Fazer permanentes projeções e provisões de materiais e equipamentos necessários 
ao funcionamento da pasta;
Receber os produtos adquiridos e dar baixa nas respectivas notas fiscais; e

Distribuir pela secretaria os materiais escolares, mobiliários e de consumo, de acordo 
com a demanda apresentada pelas unidades escolares e órgãos da secretaria.

Divisão de Transporte 
Escolar

Definir as rotas dos serviços prestados para atendimento aos escolares;
Acompanhar os serviços prestados por empresa contrata para atendimento de trans-
porte aos escolares;
Gerenciar os contratos e convênios relacionados ao transporte:
Acompanhar os serviços prestados pela frota escolar;
Autorizar aos escolares a utilização do transporte escolar; e

Solicitar a aquisição justificada de novos veículos quando se fizer necessário.

Departamento de 
Processo Educativo

Coletar dados, informações e manter o censo de educação e suas demandas no mu-
nicípio;
Manter a base de dados, informações e estatísticas atualizadas e suficientes para 
orientar o planejamento e avaliação das ações e programas de educação e suas de-
mandas no município;
Planejar a expansão da rede física do ensino municipal;
Acompanhar e avaliar a eficiência e eficácia das unidades e dos programas de edu-
cação do município, corrigindo ações e programas cujos resultados sejam diferentes 
dos objetivos estabelecidos;
Controlar administrativa, técnica e financeiramente todas as ações e programas edu-
cacionais do município, corrigindo ações e programas cujos resultados sejam diferen-
tes dos objetivos estabelecidos;
Controlar a manutenção predial e dos equipamentos da rede do ensino municipal;
Gerenciar o planejamento de atendimento da demanda por vagas nas creches muni-
cipais;
Acompanhar o processo de ensino e aprendizagem do município, visando a qualida-
de da educação;

Planejar e auxiliar a gestão escolar, orientando na adequada utilização de recursos hu-
manos e sugerindo o treinamento de pessoal de apoio escolar;
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Coordenar o planejamento de dados escolares relativos às avaliações internas e exter-
nas das unidades escolares, coletando-os a partir das gestões escolares, supervisão 
de ensino e assistência pedagógica; e

Coordenar o planejamento de dados escolares, a fim de facilitar o acompanhamento 
do desenvolvimento do ensino das unidades escolares rede municipal.

Divisão de Projeção e 
Planejamento Escolar

Planejar o atendimento das demandas por vagas nas escolas e creches, do atendi-
mento com transporte escolar e do atendimento na alimentação escolar;
Cooperar com dados do censo escolar e das planilhas atualizadas de matrículas das 
escolas e creches para a elaboração, pela Secretaria da Educação, de projetos e pro-
gramas, em especial a avaliação do processo educativo das escolas e creches;
Planejar e auxiliar a escola, orientando a constituição das classes das escolas a cada 
ano letivo a partir da proposta elaborada pela gestão escolar, para posterior aprecia-
ção da supervisão de ensino;
Planejar a estrutura dos prédios escolares e equipamentos a partir do projeto político 
pedagógico, auxiliando as escolas e creches da rede municipal;
Planejar o atendimento das necessidades de atualizações técnicas de materiais, equi-
pamentos, instalações e expansões a partir dos projetos políticos pedagógicos, auxi-
liando as unidades escolares;
Planejar e acompanhar o atendimento da demanda escolar nas escolas da rede es-
colar municipal e controlar o atendimento de vagas em creches, de acordo com a or-
dem das inscrições;
Planejar o atendimento da demanda do transporte escolar em relação às necessidades 
das unidades escolares e de seus alunos; e

Coordenar a seção de planejamento do atendimento e demanda de creche, que deve-
rá: a) atuar como encarregado das inscrições nas vagas em creches; b) atuar no cum-
primento dos critérios de atendimento na oferta das vagas em creches; c) solucionar 
problemas surgidos em seu âmbito e quando de maior relevância e peculiaridade, sub-
meter à apreciação superior; e d) atuar em outras providências e instruções que se 
fizerem necessárias, mediante determinação de seus superiores.

Divisão de Assistência 
Pedagógica

Elaboração do Plano de Trabalho da Assistência Pedagógica em conjunto com a su-
pervisão escolar, a partir das propostas pedagógicas das escolas, na orientação e no 
acompanhamento do desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da atuação peda-
gógica da gestão escolar, da coordenação pedagógica, dos professores e do desem-
penho dos alunos, visando auxiliar no atendimento das reais necessidades e possibi-
lidades das escolas;
Diagnosticar as necessidades de formação continuada e propor ações formativas a 
partir da proposta pedagógica das escolas, para a melhoria da prática gestora peda-
gógica, docente e do desempenho escolar dos alunos;
Participar da elaboração e do desenvolvimento de programas de educação continuada 
a partir da proposta pedagógica das escolas, no acompanhamento dos resultados de 
avaliações internas e externas e dos outros programas propostos pela Secretaria da 
Educação para melhoria pedagógica da gestão, coordenação pedagógica e dos pro-
fessores, com o objetivo de melhorar o ensino e a aprendizagem dos alunos;
Analisar, em conjunto com a supervisão escolar e a equipe escolar, tais como gesto-
res, coordenador pedagógico e professores, a efetividade do projeto pedagógico da 
escola quanto aos seus objetivos, suas metas e bem como a efetividade dos proje-
tos da Secretaria da Educação elaborados para atender a escola, frente às suas ne-
cessidades;
Participar na formulação do projeto político pedagógico da escola quando da sua ela-
boração pela comunidade escolar, fazer e acompanhar a execução da proposta peda-
gógica da escola, auxiliar a escola no seu desenvolvimento e avaliar, em conjunto com 
a comunidade escolar, os seus resultados;
Analisar, com a equipe escolar, o desenvolvimento na sala de aula e promover a apro-
priação da proposta pedagógica da escola pelos seus professores;
Acompanhar, auxiliar e avaliar sua execução e orientar o redirecionamento de rumos, 
numa ação conjunta, na busca de soluções e formas adequadas à melhoria do traba-
lho pedagógico, quando necessário;
Acompanhar, auxiliar e avaliar sua execução e orientar o redirecionamento de rumos, 
numa ação conjunta, na busca de soluções e formas adequadas à melhoria do traba-
lho pedagógico, quando necessário;
Participar do trabalho coletivo na escola, acompanhando as ações desenvolvidas nas 
Horas de Trabalho Pedagógico (HTP), os estudos e pesquisas sobre temas e situações 
do cotidiano escolar e a implementação das propostas da Secretaria da Educação; e

Atuar na assistência pedagógica, auxiliando na alfabetização, leitura, interpretação e 
produção de textos, Matemática e raciocínio lógico, Ciências da Natureza, Ciências 
Sociais, Educação Física, Artes e Tecnologia aplicada ao ensino e na Educação In-
fantil.

Departamento de
 Alimentação Escolar

Planejar os cardápios escolares;
Planejar e requisitar a compra de alimentos, controlando o consumo, custo e quali-
dade dos cardápios;

Receber os produtos dos fornecedores e distribuir os gêneros alimentícios e os insu-
mos necessários; e

Estabelecer e fiscalizar o cumprimento das normas de aquisição, recebimento, arma-
zenagem, manuseio e preparação de alimentos e cardápios nas unidades escolares 
da rede municipal.

Divisão de Logística de 
Alimentação Escolar

Recebimento dos gêneros alimentícios entregues ao departamento;
Conferência de qualidade e quantidade dos produtos recebidos, de acordo com os pe-
didos estabelecidos e notas fiscais apresentadas;
Controle do armazenamento seguro e adequado dos gêneros alimentícios;
Organização da distribuição por unidade escolar de todos os gêneros alimentícios, de 
acordo com o planejamento realizado;
Planejamento e organização da rota de entrega a ser seguido pelos caminhões respon-
sáveis pelo abastecimento; e
Controle de frequência e horários dos caminhões de entrega prestadores de serviço.

Divisão de Serviços e 
Nutrição

Elaborar o PAE (Planejamento Anual Estratégico) do Departamento de Alimentação Es-
colar de acordo com as Diretrizes do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Esco-
lar) e os repasses de verbas federais e estaduais;
Planejar e requisitar a compra de gêneros alimentícios necessários, adequados nutri-
cionalmente, de acordo com a faixa etária do escolar e as legislações vigentes;
Definir as descrições dos gêneros alimentícios, contendo todas as informações perti-
nentes necessários para a abertura de processos licitatórios;
Planejar e elaborar os cardápios escolares de acordo com a legislação vigente e divi-
didos por faixa etária;
Programar a distribuição dos gêneros alimentícios de acordo com per capita estabe-
lecido para cada faixa etária;
Supervisão da qualidade e produção das refeições servidas por cozinheiras orienta-
doras e por nutricionistas;
Supervisão técnica das unidades escolares por nutricionistas para garantir alimenta-
ção de qualidade e segurança alimentar, de acordo com as legislações vigentes;
Adequação e controle do quadro de cozinheiras (os) de todas as unidades escolares; e
Planejar e aplicar capacitações destinadas aos cozinheiras (os), para aperfeiçoamen-
to das suas atribuições.

Secretaria Municipal de 
Cultura

Fazer a gestão da Cultura no município;
Exercer a coordenação geral do SMC – Sistema Municipal de Cultura;
Coordenar e gerenciar os instrumentos de gestão do SMC – Plano Municipal de Cul-
tura (PMC), do Sistema Municipal de Financiamento e Fundo Municipal de Cultura 
(SMFC) e do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura (PROMFAC);
Subsidiar as políticas e ações transversais da Cultura nos planos e ações estratégicos 
do governo municipal;
Acompanhar a atuação dos conselhos ligados à pasta;
Desenvolver e reunir índices e indicadores quantitativos e qualitativos para a democra-
tização dos bens e serviços culturais, promovidos ou apoiados;
Garantir a manutenção e atualização da plataforma da Cultura;
Estimular, salvaguardar e coordenar os corpos artísticos estáveis do município: Banda 
Tia Emília, Orquestra e Coral Comunitários;
Formular e promover uma política de defesa do patrimônio histórico, artístico, paisa-
gístico, cultural e simbólico do município;
Coordenar as bibliotecas municipais, o memorial municipal, os espaços de cultura e 
outros; e
Garantir o acesso à Cultura como direito fundamental.

Chefia de Gabinete
A disponibilização de estrutura de assessoramento para o exercício da atividade do 
agente político, sobretudo no acompanhamento das metas e verificação da eficiência 
dos órgãos da Secretaria.

Departamento de Cultura 
e Cidadania 

Planejar ações, acompanhar e monitorar a Política Municipal de Cultura Viva;
Planejar ações, acompanhar e monitorar a Política Municipal de Promoção da Igual-
dade Racial;
Planejar ações, acompanhar e monitorar o Sistema Municipal de Cultura;
Estimular e apoiar atividades culturais desenvolvidas por entidades civis organizadas, 
grupos e coletivos culturais; e
Articular a celebração de convênios na área da Cultura.

Divisão de Projetos, 
Programas e Atividades

Coordenar, elaborar, acompanhar e monitorar editais, chamamentos e oportunidades 
para o estímulo, produção, difusão e fruição cultural no município;
Coordenar, estimular e promover exposições, mostras, espetáculos, festivais, deba-
tes, feiras, projeções cinematográficas, festejos e eventos populares e todas as de-
mais atividades ligadas ao desenvolvimento artístico e cultural do município, incluindo 
calendário municipal de eventos; e
Estimular a economia criativa no município, promovendo ações que possam aproxi-
mar a produção cultural do segundo setor da economia municipal.

Divisão de Formação 
Cultural

Coordenar as oficinas culturais do Programa Mais Cultura, acompanhar o desenvolvi-
mento, monitorar e gerar índices dos resultados;

Acompanhar e monitorar a implantação e desenvolvimento do Polo Guri Mairiporã; e
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Planejar, promover e monitorar atividades de aprimoramento artístico-cultural.
Divisão de Patrimônio 

Cultural
Propor, implementar, planejar ações, acompanhar e monitorar o Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural de Mairiporã;
Coordenar o Memorial Municipal; e
Acompanhar e executar programas, projetos e ações nas áreas de identificação, pro-
teção, conservação, salvaguarda e gestão de bens culturais.

Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte e 

Juventude

Fazer a gestão do turismo, esportes e juventude no município;
Planejar e executar a política do turismo do município;
Planejar e executar a política voltada à juventude do município;
Planejar e executar a política de esportes do município; e
Acompanhar a atuação dos conselhos ligados à pasta.

Chefia de Gabinete
A disponibilização de estrutura de assessoramento para o exercício da atividade do 
agente político, sobretudo no acompanhamento das metas e verificação da eficiência 
dos órgãos da Secretaria.

Departamento de Turismo Atrair turistas e divulgar o turismo no município;
Promover visitação ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico e turístico do mu-
nicípio;
Incentivar e apoiar a iniciativa privada no desenvolvimento do turismo no município;
Organizar, atualizar e divulgar o cadastro de pontos de atração turística do município; e
Prestar serviços de informação turística.

Divisão de Promoção do 
Turismo e Eventos

Organizar eventos turísticos;
Maximizar o uso de instalações públicas e privadas, adequadas a eventos e lazer exis-
tentes no município;
Promover visitação aos locais de lazer do município;
Organizar, atualizar e divulgar os modos e pontos de lazer do município; e
Apoiar e incentivar o turismo sustentável.

Departamento de 
Esportes

Apoiar e incentivar organizações e associações que concorram para o desenvolvimen-
to do esporte no município;
Executar a política de esportes do município;
Promover atividades recreativas de esportes e lazer, tendo por objetivo a valorização 
do estímulo à prática esportiva e promoção de saúde;
Coordenar, controlar e zelar pela manutenção das instalações esportivas municipais;
Definir, promover e divulgar o calendário anual esportivo e de lazer do município; e
Definir normas e critérios para o funcionamento e a utilização dos espaços públicos e 
dos cenários esportivos para a prática do esporte competitivo, o lazer e as atividades 
físicas por parte da população e entidades afins no município.

Divisão de Projetos e 
Recursos

Elaborar, analisar e aprovar projetos municipais, de recreação, esportes e lazer, bem 
como estimar os custos de sua execução;
Coordenar as atividades de planejamento para a execução dos projetos aprovados;
Acompanhar o desenvolvimento e os resultados dos projetos de recreação, espor-
tes e lazer; e
Planejar e coordenar ações que promovam recursos para a execução das atividades 
recreativas, bem como para os projetos e eventos desportivos.

Divisão de Esportes Fomentar e incentivar a prática esportiva do município;
Verificar e indicar os equipamentos necessários para o desenvolvimento dos proje-
tos esportivos;
Manter inventário atualizado dos bens patrimoniais mobiliários e imobiliários esporti-
vos, gerenciando a sua utilização para os projetos e eventos municipais ou particu-
lares; e
Implantar, alimentar e manter atualizado o sistema de informação sobre a prática do 
esporte, lazer e atividade física do município, com o cadastramento de alunos, ficha 
de anamnese, cadastro de equipes etc.

Departamento de
 Juventude

Apoiar e incentivar organizações e associações que concorram para o melhor desen-
volvimento da juventude no município;
Executar a política para a juventude no município; e
Promover atividades voltadas à juventude no município, tendo por objetivo a valoriza-
ção do estímulo aos jovens entre quinze e vinte e nove anos de idade.

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social

A gerencia da Política de Assistência Social, integrando os direitos sociais, com ofer-
ta de serviços, programas e projetos socioassistenciais, e proporcionando o acesso 
às proteções sociais;
O monitoramento e avaliação dos programas, projetos e serviços da rede socioassis-
tencial do Município, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Assistência 
Social e do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
A realização da gestão física e operacional dos equipamentos subordinados à Secre-
taria;

O acompanhamento dos dados técnicos de avaliação das parcerias para os projetos 
especiais,

O desenvolvimento de mecanismos para o constante aperfeiçoamento da política de 
assistência social;
Promover políticas de assistência social no município, de acordo com as necessida-
des básicas da municipalidade em consonância com as diretrizes de governo, a lei or-
gânica de assistência social e as orientações e deliberações do Conselho Municipal 
de Assistência Social;
Propor e gerenciar convênios com instituições públicas, privadas ou organização da 
sociedade civil consoante os objetivos que definem as políticas de assistência social;
Elaborar, executar, incentivar e desenvolver programas e projetos em defesa dos direi-
tos da mulher, do idoso, da criança, do adolescente e pessoas com necessidades es-
peciais, observando ainda as diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e 
orientações e deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social;
Formular diretrizes e políticas sociais que propiciem o acesso à assistência social;
Definir e implementar as políticas municipais de Assistência Social, em consonância 
com as diretrizes estabelecidas no Plano de Governo, na legislação municipal, estadu-
al e federal pertinentes e observando ainda as orientações e deliberações do Conselho 
Municipal de Assistência Social;
Gerenciar recursos financeiros alocados no Fundo Municipal de Assistência Social em 
consonância com a legislação especifica e em vigor, de modo a viabilizar as ações 
planejadas no âmbito da Secretaria Municipal;
Garantir as ações e serviços de sua competência, normatizar e organizar o armazena-
mento e distribuição de materiais utilizados na execução de suas atribuições;
Formular diretrizes e políticas de assistência social que propiciam o direito a equidade;
Garantir de forma descentralizada as ações de Assistência Social, de acordo com as 
diretrizes de Plano de Governo, na legislação municipal, estadual e federal pertinente 
e observando as deliberações do CMAS-Conselho Municipal de Assistência Social;
Elaborar e garantir ações e serviços socioassistenciais, para crianças, adolescentes, 
mulheres, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade;
Formular diretrizes e políticas sociais que propiciem o acesso à cidadania;
Elaborar, executar, incentivar e desenvolver programas de esclarecimentos e defesa 
dos direitos da mulher, da comunidade negra, do idoso, da criança e adolescente, 
das pessoas com deficiência e da juventude no âmbito da administração municipal de 
acordo com as orientações e deliberações de seus respectivos conselhos.

Chefia de Gabinete
A disponibilização de estrutura de assessoramento para o exercício da atividade do 
agente político, sobretudo no acompanhamento das metas e verificação da eficiência 
dos órgãos da Secretaria.

Departamento Adminis-
trativo

Prover o suporte administrativo necessário ao funcionamento da secretaria e suas 
unidades;
Planejar e coordenar a gestão de recursos humanos da secretaria;
Planejar e coordenar a gestão de materiais e equipamentos da secretaria;
Coordenar e fiscalizar a gestão de convênios e contratos da secretaria; e
Garantir a manutenção de imóveis e equipamentos para o pleno funcionamento da se-
cretaria e suas unidades.
Planejamento do orçamento para elaboração do Plano Plurianual e Lei Orçamentá-
ria Anual;
Monitoramento e controle financeiros dos programas, projetos e atividades desenvol-
vidos pela Secretaria;
Exercer o controle financeiro dos recursos Municipal, Estadual e Federal;
Prestação de contas recursos Municipal, Estadual e Federal, preenchimento físico e 
plataforma digital;
Execução e acompanhamento das ordens de pagamento da Secretaria

Divisão de Recursos
 Humanos

Executar todas as ações relativas à política de recursos humanos da secretaria sob 
coordenação do Departamento de Gestão de Pessoas da prefeitura;
Administrar os recursos humanos necessários à prestação de serviços pela secre-
taria;
Receber mensalmente os registros de frequência de servidores das unidades da se-
cretaria, mantendo-os em arquivos eletrônicos e/ou físicos, a fim de fornecê-los ao 
Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração;
Manter atualizado e controlar os quadros de cargos e funções da secretaria;
Controlar a prestação de serviços extraordinários e sua remuneração;
Controlar escalas de férias e recessos, identificando permanentemente os quadros 
disponíveis;
Solicitar ações de treinamento e desenvolvimento de pessoal, buscando o aperfeiço-
amento contínuo no cargo;
Prestar orientações e controlar as atividades de pessoal da secretaria, inclusive de es-
tagiários e de pessoal contratado temporariamente para execução de serviços excep-
cionais, excetuados os de auditoria e consultoria; e
Preparar os atos que, por sua natureza, devam ser submetidos à consideração su-
perior.

Divisão de Transportes Gerenciar a frota do serviço social municipal;
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Solicitar a aquisição de novos veículos quando se fizer necessário;
Executar a manutenção da frota, quando couber;
Coordenar a agenda de saída da frota da garagem e atendimento à população; e
Manter treinados e atualizados os respectivos motoristas.

Divisão de convênios e 
contratos

Conhecer a legislação que determina as diretrizes para formalizações dos convênios 
e/ou contratos de repasse;
Fazer a guarda de todos os documentos relacionados aos convênios e/ou contratos 
de repasse;
Controlar prazos dos convênios e/ou contratos de repasse;
Acompanhar a execução/desempenho dos contratados; e
Acompanhar o adimplemento dos contratos celebrados pela secretaria.

Divisão de Materiais
Requisitar, armazenar e controlar o estoque e uso de materiais e equipamentos na 
secretaria, em consonância com a Divisão de Almoxarifado da Secretaria de Admi-
nistração; e
Fazer permanentes projeções e provisões de materiais e equipamentos necessários 
ao funcionamento da pasta.

Divisão de Planejamento Planejamento do orçamento para elaboração do Plano Plurianual e Lei Orçamentá-
ria Anual; 
Monitoramento e controle financeiros dos programas, projetos e atividades
desenvolvidos pela Secretaria;
Exercer o controle financeiro dos recursos Municipal, Estadual e Federal
Prestação de contas recursos Municipal, Estadual e Federal, preenchimento físico e 
plataforma digital;
Execução e acompanhamento das ordens de pagamento da Secretaria

Departamento de 
Serviço Social

Formular, implantar, implementar e fiscalizar serviços, programas, projetos e benefí-
cios de proteção social básica e especial para famílias, indivíduos e grupos que deles 
necessitarem;
Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando 
o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais;
Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na famí-
lia e que garantam a convivência familiar e comunitária;
Monitorar e avaliar a atuação das divisões do departamento;
Estabelecer convênios com órgãos governamentais na garantia de aquisição e amplia-
ção de oferta de benefícios, serviços, programas e projetos; e
Garantir capacitação continuada, em consonância com a Política Nacional de Assis-
tência Social, aos profissionais da área, aos conselheiros e à rede prestadora de ser-
viços.

Divisão de Rede de 
Proteção Básica

Implementar a Rede de Proteção Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Social;
Promover campanhas que divulguem a Política de Desenvolvimento Social para co-
nhecimento dos cidadãos e organizações privadas interessadas em desenvolver pro-
jetos em parceria;
Fiscalizar o funcionamento adequado da Rede de Proteção Social Básica Pública e 
Privada;
Garantir aos usuários da Política de Assistência, segurança de sobrevivência (de ren-
dimento e de autonomia), de acolhida, de convívio ou vivência familiar;
Garantir o direito de acesso a serviços, programas e projetos ofertados pela Política 
de Desenvolvimento Social; e
Articular com outras políticas públicas a garantia de direitos e condições dignas de 
vida.

CRAS’S
Organizar, coordenar e executar as provisões de proteção social básica; promover 
acessos a benefícios, programas e serviços, contribuindo para a inserção das famílias 
na rede de proteção social; 
Promover acesso às demais políticas públicas; 
Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de 
vida; prevenir a ruptura de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a supera-
ção de situações de fragilidade social vivenciadas;
e promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo 
e a autonomia das famílias e comunidades.

CCCA’S Constituir espaço de convivência, formação para participação e cidadania; e
Desenvolver o protagonismo e a autonomia de crianças e adolescentes, a partir dos 
interesses, demandas e potencialidades da faixa etária;
Intervir através de ações pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas co-
mo formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social;
Propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na pre-
venção de situações de risco social;

Contribuir para o retorno ou permanência na escola, por meio do desenvolvimento de 
atividades que estimulem a convivência social e a participação cidadã.

Centro de Convivência 
do Idoso

Ofertar atividades socioculturais e educativas, dando oportunidade à participação do 
idoso na vida comunitária, prevenindo situações de risco pessoal e contribuindo para 
o envelhecimento ativo;  
Assegurar espaço de encontro para os idosos e encontros intergeracionais de modo a 
promover a sua convivência familiar e comunitária;
Atender prioritariamente idosos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) originários de famílias beneficiárias de Programas de Transferência de Renda 
(PTR) e os que apresentam vivências de isolamento por ausência de acesso a servi-
ços e oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interes-
ses e disponibilidades, indiquem a inclusão no serviço;
e criar a Seção Centro de Convivência do Idoso, que deverá:  constituir espaço de con-
vivência, formação para participação e cidadania dos idosos;
realizar campanhas educativas sobre envelhecimento saudável, prevenção de aciden-
tes e protagonismo social dos idosos; elaborar planos e projetos em observância à 
Política Nacional do Idoso;
e realizar estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao envelhecimento em âm-
bito municipal e/ou regional.

Divisão de rede de 
Proteção Especial

Implementar a Rede de Proteção Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Social;
Promover campanhas que divulguem a Política de Assistência Social para conheci-
mento dos cidadãos e organizações privadas interessadas em desenvolver projetos 
em parceria;
Fiscalizar o funcionamento adequado da Rede de Proteção Social Especial Pública e 
Privada;
Garantir aos usuários da Política de Assistência segurança de sobrevivência (de rendi-
mento e de autonomia), de acolhida, de convívio ou vivência familiar;
Garantir o direito de acesso a serviços, programas e projetos ofertados pela Política 
de Desenvolvimento Social; e
Articular com outras políticas públicas a garantia de direitos e condições dignas de 
vida.

CREAS
Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva; 
processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públi-
cos, conforme necessidades; 
Contribuir para preservar e restaurar a integridade e condições de autonomia dos usu-
ários;
Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família;
Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos;
Prevenir a reincidência de violações de direitos;  identificar as situações de violação 
de direitos socioassistenciais;
e realizar acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento de medi-
das socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade 
e sua inserção em outros serviços e programas socioassistenciais e de políticas pú-
blicas setoriais.

Centro POP Garante os direitos de resgate  da dignidade humana da população em situação de rua;  
atender a população em situação de rua com refeições, espaço para higiene pessoal 
e cuidados com as roupas; 
garante o acesso aos direitos dessa população, com o apoio para conseguir docu-
mentos pessoais e informações sobre trabalho;
promove a guarda de pertences dos usuários.

SAICA O serviço que oferece acolhimento provisório para criança e adolescente afastados do 
convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, art. 101), em função de 
abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impos-
sibilitados de cumprir sua função de de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o 
retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminha-
mento para família substituta; 
Acolher provisória e excepcionalmente crianças e adolescentes de ambos os sexos, 
sob medida de proteção (art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situa-
ção de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se tempora-
riamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção;

Garantir a proteção integral de crianças e adolescentes; contribuir para prevenção do 
agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos;
Restabelecer vínculos familiares, social e comunitário;
Possibilitar a convivência comunitária; promover acesso à rede socioassistencial, aos 
demais órgãos do sistema de garantia de direitos e às demais políticas públicas se-
toriais; e
possibilitar a preservação da integridade, identidade e história de vida dos acolhidos. 
garantir o direito e acesso a cultura, saúde, lazer, esporte, educação, convivência co-
munitário, dentre outros.

Centro Dia do Idoso Promover o atendimento especializado as pessoas idosas e pessoas com deficiência 
que tenham algum grau de dependência  de cuidados; 

Evitar o isolamento social, abandono e necessidade de acolhimento em ILPI desse 
público;
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Garantir  inclusão e a participação social dos usuários; 
Garantir  aos idoso ou pessoa com deficiência os cuidados básicos para rotina co-
tidiana.

Coordenadoria da Pessoa 
com Deficiência

Pomoção do protagonismo da pessoa com deficiência e sua efetiva participação na 
sociedade; 
ser referencia na comcepção e execução de politicas publicas em prol da acessibidade 
e dos direitos da pessoa com decifiência;
valorizar e repeitar a diversidade humana; fortalecer a atuação em rede para resolução 
de questões relativas à pessoas com deciciência e suas famílias;
fomentar o espirito empreendedor a etca, transparência e economicidade da gestão.

Secretaria Municipal de 
Obras e Planejamento

Projetar, construir, reformar, restaurar, conservar e ampliar obras públicas de respon-
sabilidade do município, fiscalizando a respectiva execução;
Desenvolver e manter o sistema cartográfico municipal, o cadastro de vias e logra-
douros, o cadastro dos serviços públicos e as plantas das edificações municipais;
Conservar e manter em perfeitas condições a execução dos serviços públicos mu-
nicipais; e
Elaborar política de manutenção de vias públicas.

Chefia de Gabinete
A disponibilização de estrutura de assessoramento para o exercício da atividade do 
agente político, sobretudo no acompanhamento das metas e verificação da eficiência 
dos órgãos da Secretaria.

Departamento 
Administrativo

Prover o suporte administrativo necessário ao funcionamento da secretaria e suas 
unidades;
Planejar e coordenar a gestão de recursos humanos da secretaria;
Planejar e coordenar a gestão de materiais e equipamentos da secretaria;
Coordenar e fiscalizar a gestão de convênios e contratos da secretaria;
Garantir a manutenção de imóveis e equipamentos para o pleno funcionamento da se-
cretaria e suas unidades.

Divisão de Expedientes e 
Gestão de Processos

Coordenar o atendimento ao público;
Gerenciar e controlar as entradas e saídas de processos através do MPA;
Executar todas as ações relativas à política de recursos humanos da secretaria sob 
coordenação do Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura;
Manter atualizado e controlar os quadros de cargos e funções da secretaria;
Prestar orientações e controlar as atividades de pessoal da secretaria, inclusive de es-
tagiários e de pessoal contratado temporariamente para execução de serviços excep-
cionais, excetuados os de auditoria e consultoria;
Preparar os atos que, por sua natureza, devam ser submetidos à consideração su-
perior;
Requisitar, armazenar e controlar o estoque e uso de materiais e equipamentos na 
secretaria, em consonância com a Divisão de Almoxarifado da Secretaria de Admi-
nistração; e
Fazer permanentes projeções e provisões de materiais e equipamentos necessários 
ao funcionamento da pasta.

Departamento de 
Fiscalização de Obras 

Públicas

Coordenar e fiscalizar a construção, reforma, restauração e ampliação de obras públi-
cas de responsabilidade do município;
Coordenar a aprovação de projetos e a fiscalização de edificações particulares;
Coordenar as atividades de planejamento urbano e de projeto de obras e serviços pú-
blicos de responsabilidade do município;
Coordenar e fiscalizar as construções, reformas, restaurações e ampliações de obras 
de responsabilidade do município;
Coordenar e fiscalizar a elaboração de projetos de obras e serviços públicos de res-
ponsabilidade do município; e

Desenvolver e manter o sistema cartográfico municipal.

Divisão de Prestação de 
Contas e Convênios

Coordenar todos os repasses de verbas de transferência voluntária referentes a con-
vênios e contratos de repasse firmados entre o Município de Mairiporã, Estado de São 
Paulo, Governo Federal, associações e cooperativas, bem como desenvolvimento e 
acompanhamento de projetos e prestação de contas;
Verificar a regularidade da aplicação das verbas decorrentes de convênios, termos de 
cooperação, contratos de repasse e termos de doação firmados sejam com o Estado 
de São Paulo, ou com a União;
Elaborar e acompanhar a execução dos planos de trabalho bem como os prazos esta-
belecidos nas minutas dos convênios;
Diligenciar junto aos demais órgãos da Administração Pública para a requisição de do-
cumentos que se fizerem necessários à celebração de novos convênios e contratos de 
repasse ou que se prestem à regularização de situações já existentes;
Auxiliar o Controle Interno no atendimento de suas competências;
Elaborar projetos e ações efetivas de captação de recursos financeiros para desenvol-
vimento do município;

Planejar, organizar e supervisionar os serviços técnicos administrativos de sua com-
petência;

Formular, coordenar e executar a política de captação de recursos externos às finan-
ças municipais;
Formular, coordenar e executar os programas e projetos para obtenção de financia-
mentos;
Formular, coordenar e executar ações para o desenvolvimento de programas e proje-
tos junto à iniciativa privada;
Encaminhar tempestivamente ao setor de licitação a documentação necessária para a 
realização do competente certame licitatório de objeto previsto em convênios e con-
tratos de repasse celebrados;
Manter atualizado os dados do município junto ao Cadastro de Convenentes do Esta-
do de São Paulo e o Sistema de Convênios do Governo Federal – SICONV, bem como 
alimentar tempestivamente os respectivos sistemas com as informações necessárias 
visando a regularidade operacional do município;
Promover, em conjunto com as demais secretarias e órgãos municipais, a regulariza-
ção das áreas públicas municipais necessárias à formalização de convênios e con-
tratos de repasse;
Auxiliar na elaboração de projetos de iluminação pública, solicitando orçamento para 
instalação de extensão de rede elétrica e iluminação pública;
Realizar outras atividades ligadas à política de captação de recursos e elaboração de 
projetos;

Divisão de 
concessionárias

Fiscalizar os atos ou contratos firmados com concessionárias;
Fiscalizar a execução dos serviços prestados; e
Fiscalizar as condições estabelecidas pela Administração às concessionárias.

Departamento de
 Planejamento Urbano

Desenvolver processo permanente e contínuo de acompanhamento, avaliação e apri-
moramento da legislação relativa ao planejamento e desenvolvimento urbano, inclusi-
ve as relativas ao Plano Diretor Estratégico, ao Parcelamento, ao Uso e Ocupação do 
Solo, às Operações Urbanas e demais instrumentos urbanísticos;
Coordenar o desenvolvimento de projetos urbanos, interagindo com os órgãos e en-
tidades da Administração Direta e Indireta, com outras esferas de governo e com a 
sociedade civil;
Promover a integração dos planos, programas e projetos dos diversos órgãos e enti-
dades da Administração Direta e Indireta relacionados ao desenvolvimento urbano, de 
forma a maximizar os resultados positivos para a cidade;
Desenvolver e consolidar planos de desenvolvimento urbano de médio e longo prazo, 
considerando o Plano Diretor do Município;
Formular políticas, diretrizes e ações que propiciem o posicionamento do município 
em questões relacionadas ao seu desenvolvimento urbano, incluindo as que decorram 
de sua inserção em planos nacionais, regionais, estaduais e metropolitanos;
Desenvolver os mecanismos e modelos mais adequados para a viabilização e imple-
mentação de projetos de desenvolvimento urbano, explorando as potenciais parcerias 
com a iniciativa privada, com outros setores das políticas públicas e com outras esfe-
ras de governo, utilizando os instrumentos de política urbana; e
Coordenar, organizar, manter, atualizar e disponibilizar permanentemente o sistema 
municipal de informações sociais, culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, 
administrativas, físico-territoriais, inclusive cartográficas e geológicas, ambientais, 
imobiliárias e outras de relevante interesse para o município.

Divisão de 
Reestruturação Urbana

Intervenções no domínio da edificação (exemplo: introdução de equipamentos de uti-
lização coletivas);
Elaborar projetos de criação de novos espaços de recreio e lazer em espaços urbanos 
e utilização coletiva; e

Elaborar projetos de infraestruturas urbanas (abertura de novas vias ou colocação de 
novos sistemas técnicos de suporte ao funcionamento do aglomerado urbano.

Departamento de 
Projetos e Convênios

Conhecer a legislação que determina as diretrizes para formalizações dos convênios 
e/ou contratos de repasse;
Fazer a guarda de todos os documentos relacionados aos convênios e/ou contratos 
de repasse;
Controlar prazos dos convênios e/ou contratos de repasse;
Acompanhar a execução/desempenho dos contratados;
Acompanhar o adimplemento dos contratos celebrados pela secretaria;
Elaborar, analisar e aprovar projetos de engenharia e arquitetura de obras públicas de 
responsabilidade do município, bem como estimar custos de execução;
Coordenar as atividades de planejamento urbano e de projeto de obras e serviços pú-
blicos de responsabilidade do município;
Acompanhar e zelar pelo cumprimento do plano diretor e desenvolvimento do muni-
cípio;
Coordenar as atividades de manutenção e atualização do sistema cartográfico muni-
cipal, o cadastro de vias e logradouros, o cadastro dos serviços públicos e as plantas 
das edificações municipais;
Realizar serviços topográficos solicitados pelas demais unidades da secretaria;
Coordenar a aprovação de projetos de obras; e

Elaborar e executar projetos relacionados à expansão da rede de iluminação pública.
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Divisão de Contratos e 
Convênios

Conhecer a legislação que determina as diretrizes para formalizações dos convênios 
e/ou contratos de repasse;
Fazer a guarda de todos os documentos relacionados aos convênios e/ou contratos 
de repasse;
Controlar prazos dos convênios e/ou contratos de repasse;
Acompanhar a execução/desempenho dos contratados; e
Acompanhar o adimplemento dos contratos celebrados pela secretaria.

Divisão de Projetos e 
Orçamentos

Elaborar, analisar e aprovar projetos de engenharia e arquitetura de obras públicas de 
responsabilidade do município, bem como estimar custos de execução;
Coordenar as atividades de planejamento urbano e de projeto de obras e serviços pú-
blicos de responsabilidade do município;
Acompanhar e zelar pelo cumprimento do plano diretor e desenvolvimento do muni-
cípio;
Coordenar as atividades de manutenção e atualização do sistema cartográfico muni-
cipal, o cadastro de vias e logradouros, o cadastro dos serviços públicos e as plantas 
das edificações municipais;
Realizar serviços topográficos solicitados pelas demais unidades da secretaria; e
Coordenar a aprovação de projetos de obras.

Divisão de Locação de 
Imóveis

O gerenciamento e monitoramento dos procedimentos de locação de imóveis de ter-
ceiros para o município, nos termos da Lei nº 8.666/1993;  
Garantir que nos procedimentos constem no mínimo três requisitos objetivos: a) des-
tinação do imóvel ao atendimento das finalidades precípuas da administração, eviden-
ciando-se a correlação entre as atividades que serão desenvolvidas no imóvel locado e 
a missão do órgão ou entidade contratante; b) escolha do imóvel balizada pelas neces-
sidades de instalação e de localização do ente público locatário; e c) compatibilidade 
do preço (aluguel) com valores de mercado, mediante avaliação prévia, com laudos 
para subsidiar as locações.

Departamento de 
Fiscalização de Obras 

Privadas

Analisar os pedidos de alvarás de construção, desdobro e unificação de acordo com a 
legislação vigente, fornecendo as devidas aprovações e/ou notificando os requerentes 
para possíveis correções;
Analisar e coordenar os processos de aprovações de parcelamentos de solo do muni-
cípio, incluindo desdobros, desmembramentos e loteamentos;
Fiscalizar a execução de obras particulares, podendo embargá-las quando estiverem 
em desacordo com a legislação ou com o alvará de construção;
Desenvolver e manter o sistema cartográfico municipal, o cadastro de vias e logradou-
ros e o cadastro dos serviços públicos;
Apoiar o desenvolvimento de programas municipais habitacionais e de regularização 
fundiária no município;
Acompanhar e zelar pelo cumprimento do plano diretor e pelo desenvolvimento urba-
no do município;
Revisar todas as normas e diretrizes de desenvolvimento urbano do município;
Acompanhar a revisão e atualização do Plano Diretor do município no que tange ao 
planejamento urbano e ao uso do solo; e
Fiscalizar e adotar as providências administrativas para conter os parcelamentos de 
solo ilegais e as ocupações das áreas, as construções irregulares e as ocupações de 
áreas de risco.

Divisão de Certidões e 
Aprovações

Emitir certidões e aprovações pertinentes à secretaria, nos termos da legislação vi-
gente.

Divisão de Alvará e 
Habite-se

Expedir alvarás pertinentes à secretaria e habite-se através de responsável técnico, 
nos termos das legislações vigentes.

Divisão de Fiscalização Fiscalizar a execução de obras particulares, podendo embargá-las quando estiverem 
em desacordo com a legislação ou com o alvará de construção;
Fiscalizar e adotar as providências administrativas para conter os parcelamentos de 
solo ilegais e as ocupações das áreas, bem como as construções irregulares;
Fiscalizar e adotar as providências administrativas quanto ao descumprimento das 
posturas e legislações municipais; e
Auxiliar nos programas de orientação sobre a legislação vigente.

Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos Executar e fiscalizar os serviços de limpeza pública e disposição final do lixo;

Manter os serviços de iluminação pública;
Manter os serviços de água no município;
Conservar e manter em perfeitas condições a execução dos serviços públicos mu-
nicipais;
Elaborar política de manutenção de vias públicas; e
Fazer a gestão dos serviços dos cemitérios.

Chefia de Gabinete
A disponibilização de estrutura de assessoramento para o exercício da atividade do 
agente político, sobretudo no acompanhamento das metas e verificação da eficiência 
dos órgãos da Secretaria.

Departamento 
Administrativo

Prover o suporte administrativo necessário ao funcionamento da secretaria e suas 
unidades;

Planejar e coordenar a gestão de recursos humanos da secretaria;
Planejar e coordenar a gestão de materiais e equipamentos da secretaria;
Coordenar e fiscalizar a gestão de convênios e contratos da secretaria;
Garantir a manutenção de imóveis e equipamentos para o pleno funcionamento da se-
cretaria e suas unidades.

Divisão de Expediente e 
gestão de processos

Coordenar o atendimento ao público;
Gerenciar e controlar as entradas e saídas de processos através do MPA;
Executar todas as ações relativas à política de recursos humanos da secretaria sob 
coordenação do Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura;
Manter atualizado e controlar os quadros de cargos e funções da secretaria;
Prestar orientações e controlar as atividades de pessoal da secretaria, inclusive de es-
tagiários e de pessoal contratado temporariamente para execução de serviços excep-
cionais, excetuados os de auditoria e consultoria;
Preparar os atos que, por sua natureza, devam ser submetidos à consideração su-
perior;
Requisitar, armazenar e controlar o estoque e uso de materiais e equipamentos na 
secretaria, em consonância com a Divisão de Almoxarifado da Secretaria de Admi-
nistração; e
Fazer permanentes projeções e provisões de materiais e equipamentos necessários 
ao funcionamento da pasta.

Departamento de 
Zeladoria e Manutenção 

de próprios

Executar serviços de tapa-buracos, cascalhamento de vias, pintura de guias, limpeza 
de bocas de lobo etc, visando manter as vias em condições de uso e tráfego e outros 
serviços afins; e
Realizar a manutenção dos próprios municipais.

Divisão de manutenção 
de prédios próprios

Realizar a manutenção dos próprios municipais como pinturas, manutenção hidráuli-
ca, manutenção elétrica, carpintaria, serralheria e manutenção da telefonia, nos espa-
ços, secretarias, departamentos e prédios públicos.

Departamento de 
Serviços Essenciais

Executar e fiscalizar os serviços de limpeza pública e disposição final do lixo, de acor-
do com os padrões sanitários adequados ao município e à legislação pertinente;
Efetuar a manutenção do sistema viário e de drenagem do município;
Prover o abastecimento de água nos locais não atendidos por rede pública;
Executar os serviços de manutenção de praças e jardins; e
Gerenciar os serviços de iluminação pública.

Divisão de 
Abastecimento de água

Prover o abastecimento de água nos locais não atendidos por rede pública;
Promover o cadastramento das famílias a serem atendidas pelo serviço;
Controlar a operacionalidade do abastecimento;
Coordenar a manutenção dos veículos destinados aos serviços de fornecimento de 
água, para o pleno funcionamento dos serviços prestados; e

Coordenar os serviços prestados pela concessionária Sabesp.

Divisão de manutenção 
de iluminação pública

Promover e executar atividades ligadas à operacionalização do sistema de ilumina-
ção pública do município, administrar e controlar, em observância às leis que regem 
o setor;
Manutenção do sistema;
Fiscalização e controle de iluminação pública;
Manter em perfeito funcionamento a iluminação das vias públicas, parques, praças, 
viadutos, monumentos e áreas públicas;
Executar a manutenção elétrica dos próprios municipais;
Prestar suporte a eventos (instalações elétricas);
Elaborar relatórios de execução dos serviços para encaminhamento aos superiores;
Manter a guarda e conservação de ferramentas, equipamentos e materiais postos à 
sua disposição;
Prestar suporte técnico e materiais para atender as urgências;

Controlar o pessoal de manutenção sob sua subordinação; e Supervisionar os contra-
tos de terceirização dos serviços de manutenção, bem como acompanhamento dos 
pagamentos dos serviços prestados.

Divisão de coleta de lixo
Executar e fiscalizar os serviços de limpeza pública e disposição final do lixo, de acor-
do com os padrões sanitários adequados ao município e à legislação pertinente; e

Fiscalizar o contrato e a execução dos serviços prestados de coleta de lixo por em-
presa terceirizada.

Divisão de conservação 
de vias públicas

Executar os serviços de manutenção de logradouros, manutenção do sistema viário e 
do sistema de drenagem;
Executar serviços de tapa-buracos, cascalhamento de vias, pintura de guias, limpe-
za de bocas de lobo etc., visando manter as vias em condições de uso e tráfego; e
Gerenciar e acompanhar os serviços de iluminação pública, coordenando a manuten-
ção e ampliação do sistema.

Divisão de cemitério Gerenciar os cemitérios públicos da Saudade e dos Coqueiros;
Administrar o sistema funerário municipal; e

Garantir a manutenção e zeladoria dos cemitérios.
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Departamento de Frota
Gerenciar a frota de veículos leves da prefeitura, visando garantir condições de uso 
para suas unidades administrativas;      
Promover ou fiscalizar a manutenção e distribuição de veículos leves municipais;
Promover ou fiscalizar a manutenção dos veículos, equipamentos e máquinas muni-
cipais;
Promover estudos e propor diretrizes sobre o perfil adequado da frota municipal de 
veículos leves, em face da demanda dos usuários;  manter o controle sobre a docu-
mentação dos veículos;
Acompanhar todos os processos relativos a infrações de trânsito que venham a gerar 
ônus decorrentes da aplicação de multas, identificando o motorista infrator para fins 
de ressarcimento aos cofres públicos, e recorrendo ao órgão competente no caso de 
possibilidade de cancelamento da multa;
Conduzir os estudos necessários para o planejamento de compras para frota;
Acompanhar e fiscalizar todo procedimento de recuperação dos veículos da frota mu-
nicipal; e executar outras tarefas afins.

Divisão de Manutenção 
de Frota

Gerenciar a frota municipal;
solicitar a aquisição de novos veículos quando se fizer necessário;
executar a manutenção da frota, quando couber;  coordenar a agenda de saída da frota 
da garagem e atendimento aos serviços à população;
manter treinados e atualizados os respectivos motoristas; e elaborar os inventários 
dos veículos.

Divisão de Controle de 
Abastecimento

Regulamentar, se necessário, a utilização e controle de combustíveis da frota de veí-
culos oficiais do município;  
Elaborar planilha para o condutor do veículo preencher, obrigatoriamente, que conterá 
o horário da saída, abastecimento, quilometragem, destino e horário de chegada, sen-
do que no caso de ausência de preenchimento, o Departamento de Manutenção de 
Frotas poderá instaurar o respectivo processo de sindicância para apuração dos fatos;  
Atestar, o condutor, o abastecimento do veículo mediante o encaminhamento do ticket 
de abastecimento de cupom fiscal, devidamente assinado, e de sua responsabilida-
de, devendo permanecer arquivado junto ao setor em que estiver lotado o veículo para 
conferência, de acordo com os lançamentos.

Divisão de Controle de 
Frota Locada

A padronização e controle da locação de veículos, regulamentando, se for necessário; 
A opinião nos procedimentos para locação de veículos; 
O gerenciamento e controle da utilização dos veículos pertencentes a terceiros, que 
mantenham contratos de prestação de serviços com a municipalidade.

Secretaria Municipal de 
Habitação, Regularização 

Fundiária e 
Planejamento Urbano

Formular, articular, executar e avaliar a política municipal de habitação e de regulariza-
ção fundiária em consonância com as diretrizes gerais do governo municipal, do Plano 
Diretor e da legislação vigente, com o objetivo de prover o direito à moradia digna, am-
parados nos princípios da dignidade da pessoa humana, função social da propriedade 
e da cidade, meio ambiente ecologicamente equilibrado e a sadia qualidade de vida;
Promover programas de habitação de interesse social em articulação com os órgãos 
federais, regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil;
Promover a regularização e a titulação das áreas ocupadas prioritariamente pela po-
pulação de baixa renda;
Promover a intervenção em assentamentos precários em áreas ocupadas por popu-
lação de baixa renda, mediante normas especiais de urbanização, uso e ocupação do 
solo e edificações, consideradas a situação socioeconômica da população e as nor-
mas ambientais;
Orientar e coordenar as ações necessárias para os estudos e providências técnicas, 
objetivando a regularização formal dos assentamentos precários, públicos e privados, 
e parcelamentos do solo irregulares, no âmbito da Secretaria de Habitação, Regulari-
zação Fundiária e Planejamento Urbano;
Promover o desenvolvimento institucional, incluindo a realização de estudos e pesqui-
sas, visando ao aperfeiçoamento da política de habitação;
Articular a Política Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Desenvolvimento 
Urbano com as demais políticas públicas do município;
Desenvolver processo permanente e contínuo de acompanhamento e aprimoramento 
da legislação relativa ao planejamento e desenvolvimento urbano, inclusive as relativas 
ao Plano Diretor, ao parcelamento, ao uso e ocupação do solo;
Adotar mecanismos de acompanhamento, monitoramento e avaliação, com indicado-
res de impacto social, das políticas, planos e programas;
Criar e coordenar a implantação do sistema georreferenciado de dados habitacionais 
no município;
Formular, coordenar, executar e avaliar em articulação com a Secretaria de Obras e 
Planejamento, planos, programas e projetos que visem o acesso à terra e à moradia 
digna aos habitantes do Município de Mairiporã, com a melhoria das condições habi-
tacionais, de preservação ambiental e de qualificação dos espaços urbanos, priorizan-
do as famílias de baixa renda;
Programar e executar as atividades administrativas de regularização fundiária no Mu-
nicípio;
Planejar o desenvolvimento urbano do município;

Acompanhar a atuação dos conselhos ligados à pasta;

Coordenar as ações relativas à mobilização da população que integra o grupo de dé-
ficit habitacional, com o objetivo de identificar as demandas e suas necessidades; e
Celebrar convênios relacionados à implantação de programas e projetos de regulari-
zação fundiária no município.

Chefia de Gabinete
A disponibilização de estrutura de assessoramento para o exercício da atividade do 
agente político, sobretudo no acompanhamento das metas e verificação da eficiência 
dos órgãos da Secretaria.

Departamento de 
Habitação e 

Planejamento Urbano

Coordenar as atividades de planejamento urbano e de implementação do Plano Diretor 
e da lei de uso e ocupação do solo do município, em colaboração com os demais ór-
gãos da administração municipal;
Gerenciar o programa de aquisição e de disponibilização de terras e imóveis para ha-
bitações de interesse social;
Elaborar estudos para definir áreas próprias para instituição de zonas especiais de 
interesse social e para aplicação dos demais institutos previstos no Estatuto das Ci-
dades;
Normatizar, monitorar e avaliar a realização de ações de planejamento, intervenção e 
gestão urbana;
Manter interface com órgãos da região metropolitana e demais órgãos municipais, 
estaduais e federais;
Desenvolver projetos de empreendimentos de interesse social;
Elaborar laudos técnicos sobre segurança, estabilidade e salubridade das edificações 
localizadas em núcleos e ocupações;
Promover inscrições de interessados nos programas habitacionais de atendimento à 
população de baixa renda;
Propor normas e critérios a serem aplicados nos projetos de empreendimentos habi-
tacionais de interesse social;

Divisão de patrimônio 
fundiário, imobiliário e 

ambiental

Promover o gerenciamento, disciplinamento, controle e o registro do patrimônio imo-
biliário e fundiário do município;
Manter o sistema de informações georreferenciadas dos dados habitacionais atuali-
zados;
Manter, em conjunto com as demais secretarias municipais ou órgãos equivalentes, 
operacionalmente responsáveis, cadastro geral de áreas públicas, por intermédio do 
Sistema de Informações Georreferenciadas; e
Promover atualização constante do mapeamento das áreas irregulares do município, 
seja de interesse social ou interesse específico

Divisão de regularização 
fundiária

Identificar e mapear as áreas irregulares que serão objeto de regularização fundiária, 
urbanística e ambiental;
Executar programas e projetos para implantar os programas de regularização fundiá-
ria do município;
Executar os trabalhos técnicos de urbanização e regularização de loteamentos irregu-
lares de interesse social;
Coordenar e emitir diretrizes dos trabalhos técnicos de urbanização e regularização de 
loteamentos irregulares de interesse específico;
Simplificar as normas e procedimentos de aprovação de projetos de habitação popu-
lar, de forma a estimular a regularização de imóveis;
Orientar e coordenar as ações necessárias para os estudos e providências técnicas, 
objetivando a regularização formal dos assentamentos precários, públicos e privados, 
e parcelamentos do solo irregulares, no âmbito da Secretaria de Habitação, Regulari-
zação Fundiária e Planejamento Urbano;
Proceder à análise técnica fundiária dos processos de regularização fundiária; e
Coordenar, organizar e operacionalizar as ações necessárias para a regularização de 
assentamentos, parcelamentos de solo irregulares em áreas particulares, em áreas de 
mananciais e em áreas públicas e de empreendimentos de competência da secretaria.

Divisão de licenciamento Coordenar, executar e monitorar o processo de licenciamento da regularização fun-
diária.

Divisão de fiscalização
Promover o controle do adensamento habitacional em áreas que estejam em processo 
de regularização fundiária, cuja atuação se baseará nas normas vigentes, quanto às 
ações fiscalizatórias aplicáveis.

Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente

Desenvolver, implementar e gerir a Política Municipal do Meio Ambiente, em conso-
nância com as políticas estadual e federal;
Zelar pelo patrimônio ambiental municipal e prevenir a invasão de áreas de cuidados 
ambientais especiais;
Desenvolver a política de agricultura e abastecimento do município;
Fiscalizar o respeito ao meio ambiente;
Prevenir o desmatamento em áreas onde, por qualquer motivo, este não possa ocor-
rer;
Acompanhar a atuação dos conselhos ligados à pasta; e

Promover a educação ambiental no município.
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Chefia de Gabinete
A disponibilização de estrutura de assessoramento para o exercício da atividade do 
agente político, sobretudo no acompanhamento das metas e verificação da eficiência 
dos órgãos da Secretaria.

Departamento de 
Educação Ambiental

Promover projetos e parcerias que estimulem a preservação ambiental e o respeito ao 
meio ambiente no Município de Mairiporã;
Implementar uma política de parceria ambiental, estimulando a proatividade dos cida-
dãos e o desenvolvimento da consciência de preservação;
Elaborar projetos inovadores nas áreas de reciclagem, resíduos sólidos, utilização efi-
ciente de recursos energéticos e demais temas voltados ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado;
Prospectar recursos em linha de financiamentos nacionais e internacionais para o de-
senvolvimento de projetos ambientais;
Desenvolver projetos de preservação ambiental, elaborando estudos de impacto am-
biental e social na cidade;
Elaborar projetos inovadores nas áreas de reciclagem, resíduos sólidos, utilização efi-
ciente de recursos energéticos e demais temas voltados ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado;
Gerenciar a Agenda Ambiental na Administração Pública;
Promover a coleta seletiva no município dos resíduos sólidos domiciliares;
Manter Eco Pontos (ponto de entregas voluntárias) de resíduos sólidos domiciliares 
recicláveis a serem enviados à cooperativa de reciclagem;
Gerenciar a causa animal e animais domésticos, promover campanhas de castra-
ção, resgate de animais feridos, tratamento e manejo conforme legislação pertinente;
Gerenciar a causa animal, animais silvestres, resgate de animais feridos, tratamento e 
manejo conforme legislação pertinente;
Gerenciar a causa animal, animais domésticos, coibir maus-tratos, orientações sobre 
o trato com os animais e aplicação da legislação pertinente; e
Gerenciar a causa animal, animais silvestres, coibir maus-tratos, orientação sobre o 
trato dos animais e aplicação da legislação pertinente.

Departamento de 
Fiscalização

Vistorias para autorização de cortes de árvores isoladas;
Vistorias para autorização de terraplanagem;
Vistorias conjuntas, GFI – Grupo de Fiscalização Integradas, resolução SIMA nº 37, 
de 16 de junho de 2020;
Vistorias conjuntas, Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo e GCM Ambien-
tal Mairiporã;
Emitir multas em consonância com a Lei Municipal nº 3.858, de 17 de outubro de 
2019; e
Fiscalizar autorizações de nível estadual e seu devido cumprimento, de acordo com 
seus respectivos alvarás.

Departamento de Licen-
ciamento Ambiental

Realizar licenciamento de baixo, médio ou alto impacto, em consonância com a Lei 
Municipal nº 3.858, de 17 de outubro de 2019;
Realizar estudos de impacto ambiental para as obras públicas municipais e para as in-
tervenções privadas no meio ambiente;
Realizar estudos e pareceres técnicos de vegetação;
Compensações ambientais, mudas, notas fiscais, pecúnia e espécie; e
Prestar apoio ao COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de 
Mairiporã de forma administrativa, suporte para as reuniões e na análise dos proces-
sos que dependem de parecer técnico do conselho, bem como dos possíveis recursos 
em última instância administrativa junto ao conselho.

Departamento de 
Agricultura e 

Abastecimento

Desenvolver a política agrícola municipal;
Estimular a produção de orgânicos na cidade;
Capacitar o produtor orgânico;
Desenvolver estratégia para o pleno fornecimento de alimentos a toda a cidade;
Administrar o viveiro municipal, receber, armazenar, manter e distribuir mudas nativas 
para a recuperação ambiental e arborização urbana; e
Desenvolver projetos e produção agropecuárias de acordo com a APA – Cantareira.

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento 

Econômico

Implementar política de desenvolvimento econômico no município;
Desenvolver estratégia de desenvolvimento para Mairiporã;
Integrar às ações municipais os empresários, comerciantes e industriais da cidade;
Apoiar e estimular o desenvolvimento de infraestrutura econômica na cidade;
Desenvolver políticas de empreendedorismo e geração de renda;
Participar ativamente em agências de desenvolvimento regional;
Formular, desenvolver e executar a promoção do desenvolvimento local; e
Acompanhar a atuação dos conselhos ligados à pasta.

Chefia de Gabinete
A disponibilização de estrutura de assessoramento para o exercício da atividade do 
agente político, sobretudo no acompanhamento das metas e verificação da eficiência 
dos órgãos da Secretaria.

Departamento de 
Desenvolvimento 

Econômico

Elaborar e implementar a política de desenvolvimento econômico no município;
Desenvolver ações para integrar e estimular o trabalho dos empresários da cidade;
Implementar políticas de empreendedorismo e geração de renda;
Implementar as ações de novos negócios;
Acompanhar as ações dos órgãos conveniados à Secretaria de
Desenvolvimento; e
Administrar e coordenar a base avançada da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
no Bairro de Terra Preta.

Divisão de 
Regularização, 
Homologação e 

Fiscalização

Desburocratizar o processo de licenciamento, inscrição e homologação das empresas 
que solicitam instalação e regularização no município por intermédio do VIA RÁPIDA;
Interagir com os demais órgãos que atuam no licenciamento e inscrição das empresas 
no município, os municipais, estaduais e federais;
Efetuar os cadastros das empresas viabilizadas pelo VIA RÁPIDA;
Proceder a fiscalização dos estabelecimentos comerciais, empresariais e industriais 
com relação a regularidade de seus documentos; e
Buscar a eficiência até atingir a completa informatização do processo de licenciamen-
to, inscrição e fiscalização.

Divisão de Apoio Desenvolver e acompanhar as atividades da ETEC;
Desenvolver e acompanhar as atividades do SENAI;
Desenvolver e acompanhar as atividades da UNIVESP;
Desenvolver e acompanhar os trabalhos da Junta Militar;
Desenvolver e acompanhar as ações do PROCON;
Acompanhar as ações do POUPATEMPO;
Desenvolver e acompanhar as atividades da Agência Comunitária dos Correios;
Desenvolver e acompanhar as atividades do Posto de Atendimento da Terra Preta; e
Desenvolver e acompanhar as atividades pertinentes ao Centro de Formação Profis-
sional.

Departamento de 
Industria, Comércio e 

Serviços

Fomentar a vinda de novas empresas através de incentivos e de uma estrutura ideal;
Estimular a criação de um ou mais parques industriais no Bairro de Terra Preta;
Elaborar política de regularização, homologação e fiscalização das atividades comer-
ciais, empresariais e industriais por intermédio do VIA RÁPIDA e do EMPRESA FÁ-
CIL; e
Estimular o desenvolvimento de empresas de tecnologia e inovação através de parce-
rias com centros universitários, institutos de pesquisas e entidades de classe.

Divisão de novos 
negócios

Desenvolver e acompanhar as atividades agrícolas e de abastecimento;
Desenvolver e acompanhar as atividades de Porto Seco;
Desenvolver e acompanhar as atividades destinadas a armazenamento e distribuição;
Desenvolver as atividades destinadas a crédito de carbono; e
Desenvolver incubadores de empresas

Divisão de emprego e 
renda

Desenvolver ações de capacitação da população, objetivando o desenvolvimento do 
trabalho e renda;
Elaborar estudos sobre as condições de emprego e desemprego na cidade;
Implementar iniciativas para a geração de trabalho e renda;
Promover parcerias com setores pertinentes;
Desenvolver e ampliar as ações em parceria com o SEBRAE e a Casa do Empreen-
dedor;
Desenvolver e acompanhar as atividades do Banco de Fomento do Estado de São 
Paulo;
Capacitar os trabalhadores da Frente de Trabalho municipais, estaduais e federais, pa-
ra recolocação no mercado privado de trabalho; e
Capacitar o MEI, micro e pequeno empresário para uma melhor eficiência na gestão do 
seu negócio, reduzindo o número de fechamento de empresas.

Secretaria Municipal 
de Segurança Pública, 

Transporte e Mobilidade 
Urbana

Efetuar a gestão da Guarda Civil Municipal e a preservação do patrimônio público mu-
nicipal;
Desenvolver a política de acompanhamento de fiscalização de trânsito e do transpor-
te no município;
Estabelecer políticas, diretrizes, programas e planejamento da Segurança Pública, 
Trânsito e Transporte no Município de Mairiporã sob a orientação do prefeito munici-
pal, em tudo o que diz respeito à melhoria da segurança;
Elaborar propostas de legislação e regulamentação em assuntos de segurança públi-
ca, trânsito e transporte, referentes ao setor público e ao setor privado;
Estabelecer relação de cooperação e de convênios com os demais órgãos de segu-
rança pública municipal, estadual e federal, visando o gerenciamento, inteligência, in-
formações, controle, fiscalização do trânsito e transporte municipal, bem como fis-
calização ambiental, além de promover ações integradas no âmbito e competência 
do município;
Contribuir para a prevenção e a diminuição da violência e da criminalidade, promo-
vendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos;
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Planejar, fixar diretrizes, coordenar e executar a fiscalização e o emprego da Guarda 
Civil Municipal, do serviço de trânsito, transporte e mobilidade urbana de competência 
do município, nos termos da legislação em vigor;
Garantir o funcionamento das instâncias colegiadas existentes na estrutura da secre-
taria municipal e implementação das diretrizes e decisões dos conselhos municipais;
Executar, através de seus órgãos, as políticas públicas de interesse da pasta, coorde-
nando e gerenciando a integração com as políticas sociais que, direta ou indiretamen-
te, interfiram nos assuntos de segurança do município;
Estabelecer relação com os órgãos de segurança estaduais e federais, visando a ação 
integrada de segurança no município;
Implantar postos fixos da Guarda Civil de Mairiporã em pontos estratégicos, de acordo 
com o interesse da segurança no município;
Promover a integração dos órgãos de segurança pública e implantar o GGI-M - Gabi-
nete Gestão Integrada Municipal;
Criar o Fundo Municipal de Segurança Pública – FMSP, que terá por finalidade financiar 
ações e projetos que visem à adequação, à modernização e à aquisição de equipa-
mentos de uso constante para os órgãos públicos municipais envolvidos em ativida-
des de segurança pública no âmbito do município; e
Estabelecer políticas, planejar, fixar diretrizes, coordenar e executar as ações neces-
sárias para o eficiente serviço do transporte público municipal de Mairiporã, com o 
objetivo de implantar a mobilidade urbana adequada, obtida por meio de políticas de 
transporte e circulação que visem à melhoria da acessibilidade e mobilidade das pes-
soas no espaço urbano.

Chefia de Gabinete
A disponibilização de estrutura de assessoramento para o exercício da atividade do 
agente político, sobretudo no acompanhamento das metas e verificação da eficiência 
dos órgãos da Secretaria.

Departamento de 
Trânsito

O exercício das atividades de planejamento, administração, normalização, pesquisa, 
educação, engenharia, sinalização, operação do sistema viário, fiscalização, julga-
mento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades;
Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à flui-
dez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu 
cumprimento;
Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, finan-
ceiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito;
Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus di-
versos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do 
sistema;
Compatibilizar as diferentes necessidades de trânsito, decorrentes do transporte de 
passageiros e de mercadorias, com a disponibilidade de espaço público para circula-
ção, na seguinte ordem de prioridades: primeiro, pedestres, transporte público e servi-
ços sociais; segundo, transporte de mercadorias conforme regulamentos específicos, 
e, por último, o trânsito de automóveis particulares, com internalização crescente dos 
custos gerados pela sua circulação;
Priorizar a preservação da vida, por meio de ações que reduzam o número de mortos 
e a gravidade dos ferimentos causados por acidentes de trânsito;
Promover a educação e exercer a fiscalização de trânsito de forma a desenvolver em 
cada cidadão, e em toda a comunidade, princípios, valores, conhecimentos, habilida-
des e atitudes favoráveis à convivência civilizada no trânsito;
Assegurar efetividade na participação da sociedade organizada em movimentos em 
prol da segurança no trânsito, na execução da Política Nacional de Trânsito;
Coordenar, planejar, dirigir, administrar e gerenciar recursos, pessoas ou negócios, de 
modo a atingir metas definidas, visando regularizar a produção e serviços, com o ob-
jetivo de aperfeiçoar funções e metas do transporte público municipal;
Atender, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem ca-
ráter essencial; e
Desenvolver a gestão eficiente do terminal rodoviário municipal, com o objetivo de im-
plantar a mobilidade urbana adequada, obtida por meio de políticas de transporte e cir-
culação que visem a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas no espaço 
urbano, através da priorização dos modos de transporte coletivo de maneira
efetiva, socialmente inclusiva.

Divisão de Fiscalização 
de Transporte, Trânsito e 

Mobilidade Urbana

Criar banco de dados para o controle das rotinas de autuações de infrações e ocor-
rências lavradas;
Estabelecer, em conjunto com os órgãos da polícia de trânsito, as diretrizes para o po-
liciamento ostensivo de trânsito;
Executar a fiscalização de trânsito, autuando e aplicando as medidas administrativas 
em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, na área de atuação do muni-
cípio;
Elaborar relatório periódico com informaçõaes das atividades;
Fiscalizar serviços do sistema de transporte público de passageiros urbanos, coletivo 
e individual, regular e especial;

Controlar a operação dos serviços de transportes no município, inclusive infraestrutu-
ra de terminais e pontos de parada;

Elaborar estudos econômicos e tarifários, controlar custos e monitorar o fluxo de cai-
xa do transporte público;
Elaborar a programação operacional dos serviços de transportes e controlar sua exe-
cução;
Planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e fiscalizar as atividades do pessoal que es-
tiver sob sua responsabilidade;
Executar outras atribuições determinadas pelo superior imediato, afetas à sua área 
de atuação;
Criar a seção técnica e processamento de multas que deverá: a) planejar e desenvolver 
as atividades atinentes às rotinas de autuações de infrações e ocorrências lavradas; b) 
acompanhar o processamento de multas no Centro de Controle e Operações – CCO; 
c) elaborar relatório periódico com informações das atividades; e d) solucionar proble-
mas surgidos em seu âmbito e quando de maior relevância e peculiaridade, submeter 
à apreciação superior.
Criar a seção de operações de trânsito e monitoramento que deverá; a) fiscalizar e 
orientar o trânsito, bem como as áreas de estacionamento rotativo, intervenções se-
mafóricas, intervenções no trânsito, orientação de pedestre nas vias, bem como na 
realização de eventos em vias públicas por parte da comunidade, órgãos públicos e 
outros; b) coordenar os agentes de trânsito responsáveis pela fiscalização do municí-
pio e zelar pelo cumprimento das normas de circulação e conduta de trânsito; c) so-
lucionar problemas surgidos em seu âmbito e quando de maior relevância e peculiari-
dade, submeter à apreciação superior.

Criar a seção de operações de transporte e mobilidade urbana, que deverá: a) fiscalizar 
serviços do sistema de transporte público de passageiros urbanos, coletivo e indivi-
dual, o transporte escolar, regular e especial; b) controlar a operação dos serviços de 
transportes no município, inclusive infraestrutura de terminais e pontos de parada; e 
c) solucionar problemas surgidos em seu âmbito e quando de maior relevância e pe-
culiaridade, submeter à apreciação superior.

Divisão de Engenharia de 
Trânsito

Organizar, coordenar, planejar, avaliar e desenvolver toda a política de trânsito no âm-
bito do município;
Propor convênios com outros órgãos federais, estaduais e/ou municipais sobre maté-
rias relacionadas com o trânsito;
Conferir os registros de acidentes no trânsito;
Solucionar problemas inerentes à sua área de competência e submetendo os de maior 
abrangência à apreciação superior;
Elaborar, através de sua direção, a sua programação anual, acompanhando-a, a fim 
de observar o seu fiel cumprimento, e propor providências no sentido de adaptá-la às 
necessidades emergenciais;
Planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e fiscalizar as atividades do pessoal que es-
tiver sob sua responsabilidade;
Participar da implantação de planos, fluxos e rotinas, objetivando a simplificação e 
aperfeiçoamento de métodos de trabalho;
Solucionar problemas surgidos em seu âmbito e quando de maior relevância e pecu-
liaridade, submeter à apreciação superior;
Promover a implantação, a manutenção e operação do sistema de sinalização e de-
mais equipamentos e dispositivos para o controle do trânsito;
Desenvolver projetos de melhorias operacionais de sinalização e promover sua im-
plantação;
Executar outras atribuições determinadas pelo superior imediato, afetas à sua área 
de atuação;
Criar a seção de projetos e sinalização que deverá: a) desenvolver projetos de melho-
rias operacionais de sinalização e promover sua implantação; e b) solucionar proble-
mas surgidos em seu âmbito e quando de maior relevância e peculiaridade, submeter 
à apreciação superior.

Criar a seção de logística e manutenção, que deverá: a) promover a implantação, a 
manutenção e operação do sistema de sinalização e demais equipamentos e disposi-
tivos para o controle do trânsito; b) armazenar, distribuir e organizar os vários tipos de 
materiais relacionados ao Departamento de Trânsito; e c) solucionar problemas sur-
gidos em seu âmbito e quando de maior relevância e peculiaridade, submeter à apre-
ciação superior.

Departamento de Guarda 
Municipal

Coordenar, planejar, dirigir, administrar e gerenciar recursos, pessoas ou negócios, de 
modo a atingir metas definidas, visando regularizar a produção e serviços, com o ob-
jetivo de otimizar funções e metas da segurança pública municipal;
Fazer cumprir a Lei nº 13.022, de 08 de agosto de 2014, que institui normas gerais pa-
ra as guardas municipais, disciplinando o § 8º do art. 144 da Constituição federal, que 
incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, 
conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as 
competências da União, dos estados e do Distrito Federal;

A guarda do patrimônio do município, dos órgãos da administração direta e indireta, 
em especial as escolas, unidades de saúde, a guarda de logradouros públicos, a guar-
da de trânsito, a guarda ambiental, a proteção das pessoas, serviços e onde mais se 
fizer necessário dentro de suas atribuições constitucionais;
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Apoiar as iniciativas e promoções concernentes à realização de cursos, simpósios, 
congressos e eventos deste gênero, que visem ao congraçamento, ao intercâmbio de 
informações e ao aprimoramento cultural e profissional dos membros da Guarda Ci-
vil Municipal;
Promover parcerias com instituições voltadas às áreas de serviço social e psicologia, 
visando trabalho com a Guarda Civil do Município de Mairiporã, em busca de soluções 
para conflitos sociais;
Estabelecer ações, convênios e parcerias, quando necessário, com entidades nacio-
nais e internacionais que exerçam atividades destinadas a estudo e pesquisa de inte-
resse da segurança no município;
Estabelecer políticas, planejar, fixar diretrizes, coordenar e executar as ações necessá-
rias para o eficiente serviço de segurança pública municipal; e
Estabelecer convênio com a SENASP para cursos de formação e aprimoramento para 
a Guarda Civil Municipal com base na Matriz Curricular Nacional, que norteiem a atu-
ação das guardas municipais existentes nas diversas regiões do País, respeitando e 
considerando as especificidades regionais.

Divisão de Administração 
e Treinamento

Supervisionar o processamento da documentação necessária aos diversos serviços 
da Guarda Civil Municipal;
Manter atualizados os arquivos de cadastro de pessoal, bem como subsidiar a direto-
ria de administração na elaboração da folha de pagamento da Guarda Civil Municipal;
Controlar o almoxarifado e as demais funções que lhe couber por disposição do ato 
regulamentar ou por ato do superior imediato;
Emitir despachos fundamentados nos processos que lhe tenham sido distribuídos pe-
lo superior imediato e nos processos cujos assuntos se relacionem com as atribui-
ções de sua área;
Manter, rigorosamente em dia, a guarda das armas e munições, bem como de suas 
respectivas documentações;
Elaborar escala de serviço, folgas, férias e substituições do efetivo da Guarda Civil Mu-
nicipal, com anuência do Estado Maior da GCMC;
Exercer as demais atribuições que forem conferidas na legislação municipal;
Elaborar, em conjunto com os demais órgãos do departamento, programas de ensino 
e treinamento periódico e constante, visando a atualização e aprimoramento dos co-
nhecimentos técnicos-teóricos e operacionais do quadro da Guarda Civil Municipal;
Supervisionar e avaliar a execução dos programas e dos cursos ministrados para o 
quadro da Guarda Civil Municipal por empresas e profissionais contratados para tal 
fim;
Programar palestras periódicas, preferencialmente bimestrais, de conscientização e 
de atualização, a serem proferidas por um palestrante convidado das áreas do Direito 
(juízes, advogados, promotores, militares, policiais, delegados, psicologia, sociologia, 
assistência social, Conselho Tutelar, Defesa Civil), dentre outros, que possam acres-
centar conhecimentos;
Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas na legislação municipal;
Criar a seção de recursos humanos que deverá: a) processar toda a documentação 
necessária aos diversos serviços da Guarda Civil Municipal; b) manter atualizados os 
arquivos de cadastro de pessoal, bem como subsidiar a diretoria de administração na 
elaboração da folha de pagamento da Guarda Civil Municipal;
Elaborar escala de serviço, folgas, férias e substituições do efetivo da Guarda Civil Mu-
nicipal, com anuência do Estado Maior da GCMC; d) exercer as demais atribuições que 
forem conferidas na legislação municipal; e e) solucionar problemas surgidos em seu 
âmbito e quando de maior relevância e peculiaridade, submeter à apreciação superior.

Criar a seção de ensino e treinamento que deverá: a) elaborar, em conjunto com os de-
mais órgãos do departamento, programas de cursos, estágios e treinamento periódi-
co e constante, visando a atualização e aprimoramento dos conhecimentos técnicos-
-teóricos e operacionais do quadro da Guarda Civil Municipal; b) exercer as demais 
atribuições que forem conferidas na legislação municipal; e c) solucionar problemas 
surgidos em seu âmbito e quando de maior relevância e peculiaridade, submeter à 
apreciação superior.

Divisão de Operação
Manter o subcomandante a par de todos os assuntos da Guarda Civil Municipal, inter-
nos e externos, cumprindo e fazendo cumprir as ordens recebidas;
Aplicar, quando cabíveis, penas disciplinares, mediante normas estabelecidas pelo co-
mandante da Guarda Civil Municipal;
Providenciar o fornecimento de material necessário à Guarda Civil Municipal, mediante 
pedido fundamentado ao subcomandante;
Remeter diariamente ao subcomandante, relatório de ocorrências e alterações de ser-
viço;
Zelar pela disciplina e instrução dos seus subordinados;
Manter programas de instruções e preleção periódicos;
Fazer com que seus subordinados se dirijam ao comandante da Guarda Civil Muni-
cipal por meios regulamentares, obedecendo rigidamente os preceitos hierárquicos e 
disciplinares;

Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que 
assumem;

Atuar como encarregados operacionais, sendo responsáveis por comandar as equi-
pes ou plantões que lhe forem designados, assim como em eventos ou operações 
especiais;
Atuar como encarregado técnico, patrimonial e de manutenção, sendo responsável 
pela guarda, vigilância, controle, distribuição e manutenção de armamentos e muni-
ções, equipamentos de comunicação, de proteção e de segurança, viaturas, farda-
mentos, insígnias, distintivos e quaisquer outros suprimentos;
Manter a central de atendimento, monitoramento e despacho, setor da Guarda Civil 
Municipal em operação vinte e quatro horas por dia, sendo responsável pelo (a): a) co-
municação entre a Guarda Civil Municipal (GCM) e outros órgãos policiais e autorida-
des constituídas; b) orientação aos GCM’s sobre a conduta e procedimentos a serem 
adotados em cada caso concreto; c) conexão entre o GCM empenhado na ocorrência 
e seu superior hierárquico, o comandante da Guarda Civil Municipal ou seu substitu-
to; d) recebimento, por telefone ou pessoalmente, de denúncias, reclamações, infor-
mações e solicitações dos cidadãos e transmissão aos GCM’s próximos ao local da 
ocorrência, para que se faça a averiguação da denúncia, bem como as providências a 
serem adotadas; e e) solicitação de apoio para os demais guardas em serviço durante 
ocorrência que assim o necessite, e abastecimento da(s) viatura(s) (VTR).
Criar a seção de atendimento e despacho que deverá: a) atuar como encarregado no 
recebimento, por telefone ou pessoalmente, de denúncias, reclamações, informações 
e solicitações dos cidadãos e transmissão aos GCM’s próximos ao local da ocorrên-
cia, para que se faça a averiguação da denúncia, bem como as providências a serem 
adotadas; b) conexão entre o GCM empenhado na ocorrência e seu superior hierárqui-
co, o comandante da Guarda Civil Municipal ou seu substituto; c) solicitação de apoio 
para os demais guardas em serviço durante ocorrência que assim o necessite, e abas-
tecimento da(s) viatura(s) (VTR); d) solucionar problemas surgidos em seu âmbito e 
quando de maior relevância e peculiaridade, submeter à apreciação superior;
Criar a seção de logística e armaria que deverá: a) atuar como encarregado, patrimo-
nial e de manutenção, sendo responsável pela guarda, vigilância, controle, distribuição 
e manutenção de armamentos e munições, equipamentos de comunicação, de pro-
teção e de segurança, viaturas, fardamentos, insígnias, distintivos e quaisquer outros 
suprimentos; e b) manter registro em livro próprio ou sistema informatizado a carga 
da arma de cada guarda que entra em serviço; a descarga da arma de cada guarda 
que sai de serviço; a conferência do estado de conservação e a munição intacta e de-
flagrada de cada arma, registrando as novidades, o posto de trabalho de cada guarda 
em serviço e o deslocamento.

Divisão de Fiscalização 
Ambiental

O patrulhamento ambiental em todas as atividades de cunho educativo e preventivo, 
visando preservar o meio ambiente do município, bem como as ações de fiscalização, 
orientação e autuação dos infratores da legislação ambiental, especialmente a coibi-
ção de condutas ilegais relacionadas a: a) poda e extração de árvores da zona rural e 
urbana; b) despejo de lixo e entulhos em locais impróprios; c) retirada de terra de áreas 
públicas para comercialização; d) queimadas; e) ocupação indevida de Áreas de Pre-
servação Permanente (APP’s), bem como de praças, bosques, áreas verdes, áreas de 
lazer e canteiros divisórios de avenidas; f) vistoria do cumprimento de Termos de Ajus-
tamento de Condutas (TACs) relacionados a reflorestamento; g) degradação de Áreas 
de Preservação Permanente (APPs); h) caça, pesca e extrações de produtos florestais; 
i) fiscalização da destinação dos materiais radiográficos utilizados para diagnósticos 
em consultas médicas, dentárias e hospitalares, bem como a fiscalização de destina-
ção dos lixos hospitalares; j) efetuar patrulhamento preventivo em todas as regiões 
do município, passíveis de ocorrerem práticas lesivas ao meio ambiente; k) exigir da 
pessoa física ou jurídica, prova de regularidade de acordo com a legislação pertinente, 
para a prática de atos que, em tese, agridam o meio ambiente; e l) proceder a lavratu-
ra de notificações, embargos, autos de infração e registro de ocorrências ao constatar 
quaisquer das irregularidades, comunicando-se às autoridades competentes;
Criar a seção técnica de operações, que deverá efetuar o patrulhamento ambiental em 
todas as atividades de cunho educativo e preventivo, visando preservar o meio am-
biente do município, bem como as ações de fiscalização, orientação e autuação dos 
infratores da legislação ambiental, especialmente a coibição de condutas ilegais, con-
forme prevê a legislação de preservação do meio ambiente.

Corregedoria da Guarda 
Municipal

Exercer o controle interno da Guarda Municipal, atuando de forma independente na 
correição; e
Proceder a inspeções administrativas, processos internos e investigações, verificando 
a veracidade dos fatos, podendo aplicar sanções e punições previstas no código de 
conduta, regimento interno e estatuto da Guarda Municipal

.
ANEXO III

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
AGENTES POLÍTICOS

SUBPREFEITO

Agente Político que integra a administração superior da Prefeitura Municipal e exerce a Ad-
ministração Municipal no âmbito da Subprefeitura, a quem cabe a decisão, direção, gestão 
e controle dos assuntos municipais em nível local, respeitada a legislação vigente e obser-
vadas as prioridades estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal.

EXIGÊNCIAS:
Ensino Superior completo ou em curso ou Ensino Médio com curso de capacitação ou ex-
periência mínima de 1 (um) ano à área correlata a de atuação.

ATRIBUIÇÕES: – Representar política e administrativamente a Prefeitura na região;
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– Coordenar técnica, política e administrativamente esforços, recursos e meios legalmente 
postos à sua disposição, para elevar índices de qualidade de vida, observadas as priorida-
des e diretrizes estabelecidas pelo Governo Municipal;
– Coordenar e supervisionar a execução das atividades e programas da Subprefeitura, de 
acordo com as diretrizes, programas e normas estabelecidas pelo Prefeito;
– Sugerir à Administração Municipal diretrizes para o planejamento municipal;
– Propor à Administração Municipal, de forma integrada com os órgãos setoriais de gestão 
local, prioridades orçamentárias relativas aos serviços, obras e atividades a serem realiza-
das no território da Subprefeitura;
– Participar da elaboração da proposta orçamentária da Prefeitura e do processo de orça-
mento participativo;
– Garantir, de acordo com as normas da instância central, a execução, operação e manu-
tenção de obras, serviços, equipamentos sociais e próprios municipais, existentes nos li-
mites da Subprefeitura;
– Assegurar, na medida da competência da Subprefeitura, a obtenção de resultados pro-
postos nos âmbitos central e local;
– Fiscalizar, no âmbito da competência da Subprefeitura, na região administrativa corres-
pondente, o cumprimento das leis, portarias e regulamentos;
– Fixar prioridades e metas para a Subprefeitura, de acordo com as políticas centrais de 
Governo;
– Garantir, em seu âmbito, a interface política necessária ao andamento dos assuntos mu-
nicipais;
– Fornecer subsídios para a elaboração das políticas municipais e para a definição de nor-
mas e padrões de atendimento das diversas atividades de responsabilidade do Município;
– Desempenhar, em seu âmbito territorial, outras competências que lhe forem delegadas 
pelo chefe do Poder Executivo municipal;
– Decidir, na instância que lhe couber, os assuntos da área de sua competência;
– Garantir a ação articulada e integrada da Subprefeitura;
– Convocar audiências públicas para tratar de assuntos de interesse da região;
– Garantir a participação da Subprefeitura nos conselhos, colegiados e comissões, indi-
cando seus representantes;
– Promover ações visando ao bem-estar da população local;
– Proceder à execução orçamentária e celebrando e gerindo gestão das contratações que 
envolvam área de sua exclusiva competência, observadas as diretrizes centrais do Gover-
no Municipal;
– Realizar despesas operacionais, administrativas e de investimento, com autonomia, me-
diante o gerenciamento de dotação orçamentária própria;
– Alocar recursos humanos e materiais necessários para o desenvolvimento das ativida-
des da Subprefeitura;
– Promover treinamento de pessoal, obedecidas as diretrizes do Poder Executivo Muni-
cipal;
– Celebrar convênios de cooperação técnica e administrativa com órgãos e instituições na-
cionais e propor a celebração desses convênios com órgãos e instituições internacionais, 
no âmbito de sua competência;
– Propor ao órgão municipal competente o tombamento ou outras medidas legais de pro-
teção e preservação de bens móveis e imóveis da região.

SECRETÁRIO
 ADJUNTO

Agente político que integra a administração da Prefeitura Municipal, coordenando e respon-
sabilizando-se pela execução dos trabalhos, das competências e das atribuições da área 
para qual foi designado na respectiva Secretaria Municipal.

EXIGÊNCIAS: Ensino Superior completo

ATRIBUIÇÕES:
– Assessorar e auxiliar diretamente ao Secretário Municipal em todas as questões relativas 
às atribuições do seu cargo, substituindo-o e representando-o em atividades que lhe forem 
designadas e sempre que necessário;
– Coordenar a elaboração e a execução das políticas de sua área de competência;
– Executar as competências e atribuições previstas nesta lei, bem como aquelas que fo-
rem delegadas ou determinadas pelo Secretário Municipal, inclusive as de representação;
– Participar das atividades de planejamento da Administração Municipal;
– Participar de organismos interinstitucionais, conselhos e demais órgãos colegiados da 
sua área de atuação e competência;
– Administrar com o dever de cuidado e zelo o patrimônio (imobiliário e mobiliário) alocado 
à Secretaria Adjunta sob sua responsabilidade;
– Executar outras tarefas correlatas à coordenação geral dos trabalhos, competências e 
atribuições da Secretaria Municipal respectiva.

PROCURADOR 
GERAL 

DO MUNICÍPIO

Agente Político que integra a administração superior da Prefeitura Municipal, coordenan-
do e responsabilizando-se pela gestão e execução dos trabalhos, das competências e das 
atribuições da Procuradoria Geral do Município, com status de secretaria. 

EXIGÊNCIAS: Ensino Superior completo em Direito, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. 

ATRIBUIÇÕES:
– Coordenar a elaboração e a execução das políticas de sua área de competência, gerin-
do a Procuradoria Geral do Município visando ao cumprimento das metas de governo;

– Prestar assessoramento ao Prefeito em assuntos jurídicos;

– Executar as competências e atribuições previstas nesta lei, bem como aquelas que fo-
rem delegadas ou determinadas pelo Prefeito, inclusive as de representação, quando apli-
cável;
– Participar das atividades de planejamento da Administração Municipal;
- Participar de organismos interinstitucionais, conselhos e demais órgãos colegiados da 
sua área de atuação e competência;
– Administrar com o dever de cuidado e zelo o patrimônio (imobiliário e mobiliário) aloca-
do na Procuradoria Geral do Município sob sua responsabilidade;
– Administrar e executar o orçamento da Procuradoria Geral do Município e os servidores 
nela lotados, zelando pela responsabilidade orçamentária e financeira;
– Executar outras tarefas correlatas à coordenação geral dos trabalhos, competências e 
atribuições da Procuradoria Geral do Município.

CHEFE GABINETE DA
SECRETARIA/

PROCURADORIA

Cargo de direção que lidera a Chefia de Gabinete da Secretaria/Procuradoria ao qual está 
vinculado, com discricionariedade para tomada de decisões necessárias à coordenação e 
responsabilizando-se pela execução dos trabalhos, nas competências e atribuições da área 
para qual foi designado na respectiva Secretaria Municipal.

EXIGÊNCIA: Ensino Superior completo

ATRIBUIÇÕES:
– Assessorar e auxiliar diretamente ao Secretário Municipal e Procurador em todas as ques-
tões relativas às atribuições do seu cargo, substituindo-o e representando-o em atividades 
que lhe forem designadas e sempre que necessário;
– Coordenar a elaboração e a execução das políticas de sua área de competência, toman-
do as decisões necessárias, observando o comprometimento com a política em aplicação 
pelo governo municipal;
– Conduzir as atividades da Secretaria/Procuradoria na ausência ou impedimento do Se-
cretário/Procurador;
– Executar as competências e atribuições previstas nesta lei, bem como aquelas que fo-
rem delegadas ou determinadas pelo Secretário Municipal/Procurador, inclusive as de re-
presentação;
– Participar das atividades de planejamento da Administração Municipal;
– Participar de organismos interinstitucionais, conselhos e demais órgãos colegiados da 
sua área de atuação e competência;
– Administrar com o dever de cuidado e zelo o patrimônio (imobiliário e mobiliário) alocado 
à Secretaria sob sua responsabilidade;
– Representar o Secretário ou o Chefe do Executivo, quando solicitado;

– Administrar e executar o orçamento da Secretaria e os servidores nela lotados, zelando 
pela responsabilidade orçamentária e financeira;

– Executar outras tarefas correlatas à coordenação geral dos trabalhos, competências e 
atribuições da Secretaria Municipal respectiva.

CHEFE DE 
GABINETE DO

 PREFEITO

Cargo de direção que lidera a Chefia de Gabinete do Prefeito, desenvolvendo as atividades 
inerentes à sua área de competência e gerindo a unidade organizacional sob sua responsa-
bilidade, assessorando, de forma especializada, direta e imediata ao Prefeito na condução 
do relacionamento do Governo com as demais autoridades constituídas e a sociedade ci-
vil, executando as atribuições que forem determinadas pelo Prefeito, com comprometimen-
to político e discricionariedade para tomada de decisões políticas na sua área de atuação.

EXIGÊNCIA: Ensino Superior completo

ATRIBUIÇÕES: Coordenar a elaboração e a execução das políticas de sua área de competência, gerindo a 
Chefia de Gabinete do Prefeito visando ao cumprimento das metas de governo;
Prestar assessoramento ao Prefeito em assuntos de sua área de competência;
Executar as competências e atribuições previstas nesta lei, bem como aquelas que forem 
delegadas ou determinadas pelas autoridades hierarquicamente superiores, inclusive as 
de representação;
Participar das atividades de planejamento da Administração Municipal;
Participar de organismos interinstitucionais, conselhos e demais órgãos colegiados da sua 
área de atuação e competência;
Administrar com o dever de cuidado e zelo o patrimônio (imobiliário e mobiliário) alocado 
à Chefia de Gabinete do Prefeito;
Assessorar o Prefeito na gestão e execução do orçamento municipal, na sua área de com-
petência, assumindo as responsabilidades de gestão quando lhe forem delegadas;
Administrar e chefiar os servidores lotados na Chefia de Gabinete do Prefeito, zelando pela 
responsabilidade orçamentária e financeira;

Executar outras tarefas correlatas à coordenação geral dos trabalhos, competências e atri-
buições da Chefia de Gabinete do Prefeito.

CHEFE DE 
GABINETE 

SUBPREFEITO

Cargo de direção que lidera a Chefia de Gabinete do Subprefeito, desenvolvendo as ativi-
dades inerentes à sua área de competência e gerindo a unidade organizacional sob sua 
responsabilidade, assessorando direta e imediatamente ao Subprefeito na condução do re-
lacionamento do Governo com as demais autoridades constituídas e a sociedade civil, exe-
cutando as atribuições que forem determinadas pelo Subprefeito, com comprometimento 
político e discricionariedade para tomada de decisões políticas no seu âmbito de atuação.

EXIGÊNCIA:
Ensino Superior completo ou em curso, ou Ensino Médio com curso de capacitação na 
área de atuação ou experiência mínima de 2 (dois) anos na área de atuação.
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ATRIBUIÇÕES:
Promover a assistência direta ao Subprefeito no desempenho de suas atividades político/
administrativas;
Executar e exercer a chefia da execução das atribuições previstas para o Gabinete que co-
manda, tomando as decisões políticas necessárias;
Despachar diretamente com o Subprefeito, delegar atribuições, distribuir o trabalho, supe-
rintender sua execução e controlar os resultados;
Responsabilizar-se pela fiel observância e cumprimento eficaz das disposições legais e 
normativas da legislação pública municipal e da política implementada, no âmbito do res-
pectivo Gabinete;
Promover a recepção de pessoas e autoridades que se dirijam ao Subprefeito;
Transmitir ordens e determinações do Subprefeito;
Representar o Subprefeito quando designado;
Praticar os atos necessários ao cumprimento das atribuições do Gabinete do Subprefeito e 
aqueles para os quais receber delegação de competência;
Desempenhar outras tarefas compatíveis com a posição e as determinadas pelo Subpre-
feito.

CARGOS EM COMISSÃO

SUPERINTENDENTE 
MUNICIPAL

Cargo de direção que lidera uma Superintendência, ligada ao Gabinete do Prefei-
to e Secretarias Municipais, desenvolvendo as atividades inerentes à sua área de 
competência, coordenando, orientando e supervisionando a unidade organizacional 
sob sua responsabilidade, com discricionariedade para tomada de decisões na sua 
área de atuação, tendo por referência a política pública em aplicação pelo governo 
municipal.

EXIGÊNCIA: Ensino Superior completo

ATRIBUIÇÕES:
Dirigir, coordenar e supervisionar a elaboração e a execução das políticas de sua 
área de competência, gerindo a Superintendência sob sua responsabilidade, visan-
do ao cumprimento das metas de governo;
Tomar decisões sobre determinado programa político-ideológico inerente às ações 
de governo aplicáveis à sua área de atuação;
Planejar, programar e operacionalizar processos de trabalho de natureza política, 
implementando as diretrizes e ações do Plano de Governo de sua área específica 
de atuação;
Executar as competências e atribuições previstas nesta lei, bem como aquelas que 
forem delegadas ou determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal, inclusive as 
de representação;
Participar de organismos interinstitucionais, conselhos e demais órgãos colegiados 
da sua área de atuação e competência;
Administrar com o dever de cuidado e zelo o patrimônio (imobiliário e mobiliário) 
alocado à Superintendência sob sua responsabilidade;
Assessorar o Chefe do Executivo Municipal na gestão e execução do orçamento 
municipal, na sua área de competência, assumindo as responsabilidades de gestão 
quando lhe forem delegadas;
Administrar os servidores lotados na Superintendência, zelando pela responsabili-
dade orçamentária e financeira;
Executar outras tarefas correlatas à coordenação geral dos trabalhos, competên-
cias e atribuições da Superintendência respectiva.

ASSESSOR EXECUTIVO DE 
POLÍTICAS 

GOVERNAMENTAIS

Cargo de Assessoramento assistência direta à autoridade ao qual está vinculado, 
sobre todas as questões de política governamental pertinentes à pasta que lhe forem 
destinadas, coletando e sistematizando as informações especializadas, auxiliando 
na identificação de problemas e soluções, em razão da relação de confiança e com-
promisso com a implantação das políticas públicas em execução e também com as 
questões que estejam ligadas à sua expertise, prestando assistência política estra-
tégica, interna e externamente, em relação as metas definidas no Plano de Governo.

EXIGÊNCIA: Ensino Médio com curso de capacitação ou experiência mínima de 2 (dois) anos à 
área correlata a de atuação

ATRIBUIÇÕES: Pesquisar e sistematizar dados e veicular informações;
Elaborar e organizar documentos, pareceres e projetos;
Prestar assessoramento à autoridade ao qual está vinculado em assuntos de sua 
área de competência, observando o comprometimento político e governamental;
Executar as competências e atribuições previstas nesta lei, bem como aquelas que 
forem delegadas ou determinadas pelas autoridades assessoradas, garantindo o 
comprometimento político;
Participar das atividades de planejamento da Administração Municipal, quando con-
vocado;
Representar a autoridade assessorada diante de autoridades e demais representan-
tes da sociedade civil em reuniões e audiências;

Executar outras tarefas correlatas quando determinadas pelas autoridades asses-
soradas.

ASSESSOR ESPECIAL

Cargo de Assessoramento superior especializado e assistência direta à autoridade 
ao qual está vinculado sobre todas as questões de natureza político-administrativas 
pertinentes à pasta que lhe forem destinadas, auxiliando na identificação de proble-
mas e soluções, em razão da relação de confiança e compromisso com a implan-
tação das políticas públicas em execução e também com as questões que estejam 
ligadas à sua expertise, prestando assistência política estratégica, interna e externa-
mente, em relação as metas definidas no Plano de Governo

EXIGÊNCIA: Ensino Superior completo

ATRIBUIÇÕES:
– Prestar assessoramento especializado à autoridade ao qual está vinculado em as-
suntos de sua área de competência, observando o comprometimento político e go-
vernamental;
– Executar as competências e atribuições previstas nesta lei, bem como aquelas que 
forem delegadas ou determinadas pelas autoridades assessoradas, inclusive as de 
representação, garantindo o comprometimento político;
– Participar das atividades de planejamento da Administração Municipal, quando 
convocado;
– Participar de comissões e grupos de trabalho, eventuais ou permanentes, poden-
do coordená-los;
– Representar a autoridade assessorada diante de autoridades e demais represen-
tantes da sociedade civil em reuniões e audiências;
– Supervisionar as atividades dos assessores sob sua responsabilidade;
– Executar outras tarefas correlatas quando determinadas pelas autoridades asses-
soradas.

ASSESSOR DE GESTÃO 
POLÍTICA

Cargo de assessoramento, destinado a articular ações e políticas para o fortaleci-
mento da administração municipal junto à Comunidade, a coleta, sistematização de 
informações, ao auxílio dos seus superiores hierárquicos na identificação de proble-
mas e soluções, observando o comprometimento com a política implementada pe-
lo Governo. 

EXIGÊNCIA:
Ensino Médio com curso de capacitação ou experiência mínima de 2 (dois) anos à 
área correlata a de atuação. 

ATRIBUIÇÕES: – Pesquisar e sistematizar dados e veicular informações;

– Apoiar matricialmente o planejamento e gestão dos serviços das Secretarias de 
Governo, Saúde e Educação;

– Promover a apresentação de propostas e encaminhamentos que viabilizem as po-
líticas municipais, prestando assessoramento especializado na sua área de atuação;
– Acompanhar a implementação dos programas de metas das Diretorias e exercer 
outras atividades correlatas.

ASSESSOR DE 
RELACIONAMENTO

 ESTRATÉGICO

Cargo de assessoramento, destinado a articular ações e políticas para o fortaleci-
mento da administração municipal junto aos munícipes, primando pela coleta, sis-
tematização de informações, e o auxílio dos seus superiores hierárquicos na iden-
tificação de problemas e soluções, observando o comprometimento com a política 
implementada pelo Governo.

EXIGÊNCIA Ensino Médio com curso de capacitação ou com experiência mínima de 1 (um) ano 
à área correlata a de atuação.

ATRIBUIÇÕES

–Assessorar os cargos de direção e chefia da pasta a que está lotado, articulando 
com os munícipes as ações políticas necessárias para o fortalecimento da relação 
da Administração com a comunidade, observando o comprometimento com a polí-
tica implementada pelo Governo.
– Pesquisar e sistematizar dados e veicular informações;
– Apoiar matricialmente o planejamento e gestão dos serviços das Secretarias de 
Governo, Saúde e Educação. 

ASSESSOR INSTITUCIONAL

Cargo de Assessoramento e assistência direta à autoridade hierarquicamente supe-
rior no desempenho de suas atribuições em questões de natureza político-adminis-
trativas, sobretudo na execução de políticas públicas no âmbito da Secretaria em 
que está lotado, promovendo a assistência estratégica especializada, interna e ex-
ternamente, em relação as metas definidas no Plano de Governo, guardando estrito 
comprometimento com a política implementada.

EXIGÊNCIA: Ensino Superior completo

ATRIBUIÇÕES: – Pesquisar, sistematizar dados e instruir projetos na elaboração das políticas públi-
cas de sua área de competência;
– Auxiliar na triagem das matérias e documentos de cunho estritamente político-
-administrativo recepcionados pelo órgão ao qual está vinculada a autoridade as-
sessorada;
– Auxiliar seus superiores hierárquicos no alcance das metas previstas no Plano 
de Governo;
– Assessorar nos eventos públicos organizados pelo Município;
– Realizar levantamento de dados informativos das demandas apresentadas pela 
população;

– Analisar e propor a implantação de serviços de interesse da população junto à 
Administração;
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– Prestar auxílio na relação do Poder Público com a sociedade civil e órgãos go-
vernamentais;
– Prestar auxílio às comissões de trabalho eventuais e permanentes visando atender 
as metas do Plano de Governo;
– Realizar outras tarefas correlatas atribuídas pelos seus superiores hierárquicos;
–Auxiliar, no que couber, os Assessores Especiais no exercício de sua função.

Funções de Confiança

OUVIDOR GERAL 
DO MUNICÍPIO

Cargo de direção que lidera a Ouvidoria Geral do Município, ocupado exclusiva-
mente por servidor de carreira, desenvolvendo as atividades inerentes à sua área 
de competência e gerindo a unidade organizacional sob sua responsabilidade.

EXIGÊNCIA: Ensino Superior completo. Obrigatoriamente ser servidor público efetivo e está-
vel do quadro de carreira desta Prefeitura.

ATRIBUIÇÕES: - Coordenar a elaboração e a execução das políticas de sua área de competên-
cia, gerindo a Ouvidoria Geral do Município visando ao cumprimento das metas 
de governo;

- Receber as reclamações dos munícipes e encaminhá-las às respectivas secreta-
rias para as providências cabíveis;

- Recomendar a adoção de providências que entender pertinentes, necessárias ao 
aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pela Administração Pública;

- Recomendar aos órgãos da Administração a adoção de mecanismos que difi-
cultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades com-
provadas;

- Celebrar termos de cooperação com entidades públicas ou privadas que exerçam 
atividades congêneres às da Ouvidoria;

- Participar das atividades de planejamento da Administração Municipal;

- Participar de organismos interinstitucionais, conselhos e demais órgãos colegia-
dos da sua área de atuação e competência;

- Administrar com o dever de cuidado e zelo o patrimônio (imobiliário e mobiliário) 
alocado à Ouvidoria Geral do Município;

- Assessorar ao Prefeito na gestão e execução do orçamento municipal, na sua 
área de competência, assumindo as responsabilidades de gestão quando lhe fo-
rem delegadas;

- Administrar os servidores lotados na Ouvidoria Geral do Município, zelando pela 
responsabilidade orçamentária e financeira;

- Executar outras tarefas correlatas à coordenação geral dos trabalhos, competên-
cias e atribuições da Ouvidoria Geral do Município.

TABELA A – CARGOS POLÍTICOS, SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS

CARGO POLÍTICO QUANTIDADE REFERÊNCIA
Secretário Municipal 14 SUBSÍDIO
Procurador-Geral do Município 1 SUBSÍDIO
Subprefeito 1 CC-06
Secretário Adjunto 12 CC-08
Chefe de Gabinete do Prefeito 1 CC-05
Chefe de Gabinete do Subprefeito 1 CC-03
Chefe de Gabinete de Secretaria  14 CC-05
Chefe de Gabinete da Procuradoria 1 CC-05

TABELA B – CARGOS EM COMISSÃO E VENCIMENTOS
CARGO COMISSIONADO QUANTIDADE REFERÊNCIA

Superintendente Municipal 6 CC-06
Assessor Executivo de Políticas Governamentais 35 CC-02
Assessor Especial 17 CC-04
Assessor de Gestão Política 27 CC-02
Assessor Institucional 38 CC-04
Assessor de Relacionamento Estratégico 29 CC-01

TABELA C – FUNÇÕES DE CONFIANÇA E VENCIMENTOS
FUNÇÃO DE CONFIANÇA QUANTIDADE REFERÊNCIA

Ouvidor Geral do Município 1 CC-04

TABELA D – REFERÊNCIAS

REFERÊNCIA VALOR

CC-01  2.300,00 
CC-02 2.908,92
CC-03 3.843,93
CC-04 4.434,78
CC-05 4.934,78
CC-06 7.220,00
CC-07 10.908,45

TABELA E – LOTAÇÃO

ÓRGÃO/SECRETARIA CARGO QUANTIDADE DE VAGAS

 
Gabinete do Prefeito

Chefe de Gabinete do Prefeito 1
Superintendente Municipal 2
Ouvidor Geral do Município 1

Assessor Especial 2

Assessor Executivo de Politicas Governamentais 3

Assessor de Gestão Política 6
Assessor Institucional 2

   

 
Subprefeitura Terra Preta

 

Subprefeito 1
Chefe de Gabinete do Subprefeito 1

Assessor Especial 1
Assessor de Relacionamento Estratégico 1

Assessor de Gestão Política 2
Assessor Institucional 1

 
Secretaria Municipal de 

Gestão Estratégica

Secretário Municipal 1
Chefe de Gabinete de Secretaria 1

Secretário Adjunto 1
Assessor Executivo de Políticas Governamentais 2

Assessor Especial 3
Assessor de Relacionamento Estratégico 2

Assessor de Gestão Política 4
Assessor Institucional 4

   

 
Secretaria Municipal de 
Administração, Recursos 
Humanos e Modernização

Secretário Municipal 1
Chefe de Gabinete de Secretaria 1

Secretário Adjunto 1
Assessor Executivo de Políticas Governamentais 2

Assessor Institucional 1
   

 
Procuradoria Geral do 

Município

Procurador Geral do Município 1
Chefe de Gabinete da Procuradoria 1

Assessor Executivo de Políticas Governamentais 3
Assessor Especial 1

Assessor de Relacionamento Estratégico 3
Assessor Institucional 1

   

 
Secretaria Municipal da 

Fazenda

Secretário Municipal 1
Chefe de Gabinete de Secretaria 1

Secretário Adjunto 1
Assessor de Relacionamento Estratégico 3

Superintendente Municipal 1
Assessor Institucional 1

   

 
Secretaria Municipal de 

Saúde

Secretário Municipal 1
Chefe de Gabinete de Secretaria 1

Secretário Adjunto 1
Assessor Executivo de Políticas Governamentais 11

Assessor Especial 1
Assessor de Relacionamento Estratégico 5

Assessor de Gestão Política 3
Assessor Institucional 5
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Secretaria Municipal de 

Educação

Secretário Municipal 1
Chefe de Gabinete de Secretaria 1

Secretário Adjunto 1
Assessor Especial 2

Assessor Institucional 1
Assessor de Relacionamento Estratégico 2

Superintendente Municipal 1
   

 
Secretaria Municipal de 

Cultura

Secretário Municipal 1
Chefe de Gabinete de Secretaria 1

Assessor Executivo de Políticas Governamentais 1
Assessor de Gestão Política 1

Assessor Institucional 2
   

 
Secretaria Municipal de 

Turismo, Esporte e 
Juventude

Secretário Municipal 1
Chefe de Gabinete de Secretaria 1

Secretário Adjunto 1
Superintendente Municipal 1

Assessor de Relacionamento Estratégico 1
Assessor Institucional 6

   

 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social

Secretário Municipal 1
Chefe de Gabinete 1
Secretário Adjunto 1

Assessor Executivo de Políticas Governamentais 3
Assessor de Gestão Política 4

Assessor Institucional 3
   

 
Secretaria Municipal de 
Obras e Planejamento

Secretário Municipal 1

Chefe de Gabinete 1

Secretário Adjunto 1
Assessor Executivo de Políticas Governamentais 2

Assessor Especial 2
Assessor de Relacionamento Estratégico 1

Assessor de Gestão Política 3
Assessor Institucional 8

 
Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos

Secretário Municipal 1
Chefe de Gabinete de Secretaria 1

Secretário Adjunto 1
Assessor Executivo de Políticas Governamentais 3

Assessor Especial 2
Assessor de Gestão Política 1

Assessor Institucional 1
   

 
Secretaria Municipal de 

Habitação, Regularização 
Fundiária e 

Planejamento Urbano

Secretário Municipal 1
Chefe de Gabinete de Secretaria 1

Secretário Adjunto 1
Assessor Executivo de Políticas Governamentais 1

Assessor Especial 1
Assessor Institucional 1

Assessor de Relacionamento Estratégico 1

   

 
Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente

Secretário Municipal 1
Chefe de Gabinete 1
Secretário Adjunto 1

Assessor Executivo de Políticas Governamentais 2
Assessor Especial 1

Assessor Institucional 1
Assessor de Relacionamento Estratégico 3

   

 Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento 

Econômico

Secretário Municipal 1
Chefe de Gabinete 1

Assessor de Gestão Política 2

Assessor de Relacionamento Estratégico 2
Assessor Institucional 1

   

 
Secretaria Municipal de 

Segurança Pública, 
Transporte e Mobilidade 

Urbana

Secretário Municipal 1
Chefe de Gabinete 1
Secretário Adjunto 1

Assessor Executivo de Políticas Governamentais 2
Assessor Especial 1

Assessor de Relacionamento Estratégico 3
Assessor de Gestão Política 1
Superintendente Municipal 1

DECRETO Nº 9.654, 06 DE DEZEMBRO DE 2022

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizada pela Lei n° 4.081, de 17 de 
dezembro de 2021.

O PREFEITO DE MAIRIPORÃ, Senhor WALID ALI HAMID, usando de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no inciso I do art. 7º da Lei n° 
4.081, de 17 de dezembro de 2021, um crédito adicional no valor de R$ 766.784,21 (setecentos e sessenta e seis 
mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos), conforme programação constante do Anexo I deste 
Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes de:
I – excesso de arrecadação nos termos do art. 43,§ 1°, II da Lei 4.320/64, no valor de R$ 766.784,21 (setecentos e 
sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Tibiriçá, em 06 de dezembro de 2022

 WALID ALI HAMID DOUGLAS PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Administração
  Recursos Humanos e Modernização

 SILVANA FRANCINETE DA SILVA ANDRÉA MARCIANO BUENO RAMOS
 Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Administração

ANEXO DO DECRETO N° 9.654/2022

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

 
       PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 
ANEXO DO DECRETO N° 9.654/2022 

 
 
 

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                     | 
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |     VALOR LANCADO   | 
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                     | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                     S U P L E M E N T A C A O                                                    | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.08.01| 3.3.90.00.00| 12 361 2005 - 2077| 01  | 00548 | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL       |          766.784,21 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                        VALOR DO INSTRUMENTO |          766.784,21 | 
                                                                                                              --------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                               R E C U R S O S   U T I L I Z A D O S                                              | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| EXCESSO DE ARRECADACAO|       ANULACAO    |SUPERAVIT FINACEIRO| OPERACAO DE CREDITO |SUPERAVIT ORCAMENTARIO|         TOTAL       | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|           766.784,21  |              0,00 |              0,00 |                0,00 |               0,00   |          766.784,21 | 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DECRETO Nº 9.655, 07 DE DEZEMBRO DE 2022

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizada pela Lei n° 4.081, de 17 de 
dezembro de 2021.

O PREFEITO DE MAIRIPORÃ, Senhor WALID ALI HAMID, usando de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no inciso I do art. 7º da Lei n° 
4.081, de 17 de dezembro de 2021, um crédito adicional no valor de R$ 75.437,60 (setenta e cinco mil, quatrocentos 
e trinta e sete reais e sessenta centavos), conforme programação constante do Anexo I deste Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes de:
I – excesso de arrecadação nos termos do art. 43,§ 1°, II da Lei 4.320/64, no valor de R$ 75.437,60 (setenta e cinco 
mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Tibiriçá, em 07 de dezembro de 2022

 WALID ALI HAMID DOUGLAS PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Administração
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 SILVANA FRANCINETE DA SILVA ANDRÉA MARCIANO BUENO RAMOS
 Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Administração

ANEXO DO DECRETO N° 9.655/2022

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

 
       PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO DO DECRETO N° 9.655/2022 
 
 
 

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                     | 
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |     VALOR LANCADO   | 
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                     | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                     S U P L E M E N T A C A O                                                    | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.08.01| 3.3.90.00.00| 12 361 2005 - 2077| 01  | 00548 | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL       |           75.437,60 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                        VALOR DO INSTRUMENTO |           75.437,60 | 
                                                                                                              --------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                               R E C U R S O S   U T I L I Z A D O S                                              | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| EXCESSO DE ARRECADACAO|       ANULACAO    |SUPERAVIT FINACEIRO| OPERACAO DE CREDITO |SUPERAVIT ORCAMENTARIO|         TOTAL       | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|            75.437,60  |              0,00 |              0,00 |                0,00 |               0,00   |           75.437,60 | 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DECRETO Nº 9.659, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

Altera a composição do Novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fun-
do de Manutenção em Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação - Conselho CASC-FUNDEB, localizado no Estado de São Paulo, e revoga o Decreto 
nº 9.548, de 21 de junho  de 2022.

O PREFEITO DE MAIRIPORÃ, Senhor WALID ALI HAMID, no uso de suas atribuições legais, e, em conformidade 
com o art. 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, al-
terada pela Lei nº 14.278, de 27 de dezembro de 2021 e Lei Municipal nº 4.004, de 16 de março de 2021, DECRETA:

I – REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Titular: Laís Lima Dutra – RG: 53.794.617-2
Suplente: André Ferreira Barretos – RG: 49.245.938-1
II – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INDICADO PELO PODER EXECUTIVO MUNI-
CIPAL:
Titular: Luciana Matsukuma - RG: 24.598.182-2
Suplente: Carolina de Paiva Brilha Lopes - RG: 27.760.498-9
III - REPRESENTANTE DE DIRETORES DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO:
Titular: Fernanda Arnoni de Castro Neves Del Ciampo RG: 23.894.407-4
Suplente: Aurea Regina Das Neves Romaro  – RG: 29.641.541-8
IV -  REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO:
Titular: Joseli da Rocha Lorenzi – RG: 19.750.121-7
Suplente: Marcela Cristina de Barros Romaro – RG: 29.414.354-3
V – REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS DO 
MUNICÍPIO:
Titular: Delfina Batista de Camargo Nogueira – RG: 21.246.034-1
Suplente: Fernando Cardoso de Oliveira Vaz – RG: 49.526.112-9
VI – REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO:
Titular: Denise Emidio Rosa de Lima - RG: 45.473.217-X
Titular: Paula Ariane Costa Munhoz - RG: 40.044.712-5
Suplente: Caroline Ribeiro Batista Bueno – RG: 49.810.243-9
Suplente: Jaqueline de Jesus Oliveira – RG: 46.037.776-0
VII – REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Titular: Adriana Moreira Nunes Godoi - RG: 20.057.754-2
Suplente: Iramaia Pasotti - RG: 16.775.312-5
VIII -  REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR:
Titular: David Ramos Rezende  – RG: 35.321.683-5
Suplente: Ana Claudia de Freitas – RG: 30.765.300-6

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario, em especial 
o Decreto nº 9.548, de 21 de junho de 2022.

Mairiporã, 16 de dezembro de 2022

 WALID ALI HAMID DOUGLAS PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Administração
  Recursos Humanos e Modernização

 MÁRCIA APARECIDA BERNARDES ANDRÉA MARCIANO BUENO RAMOS
 Secretaria Municipal de Educação Departamento de Administração

DECRETO Nº 9.660, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023
    

Dispõe sobre o expediente de trabalho nas repartições públicas municipais e autarquia, no exer-

cício de 2023 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor WALID ALI HAMID, usando de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º Em conformidade com as Legislações Federal, Estadual e Municipal, serão considerados feriados no exer-
cício de 2023 os dias abaixo relacionados, nos quais não haverá expediente nas repartições públicas municipais e 
autarquia, ressalvadas as atividades essenciais e de interesse público:
I - Feriados Nacionais: 
a) 01 de janeiro de 2023, domingo, Confraternização Universal;
b) 07 de abril, sexta-feira, Paixão de Cristo;
c) 21 de abril, sexta-feira, Tiradentes;
d) 1º de maio, segunda-feira, Dia do Trabalho;
e) 08 de junho, quinta-feira, Corpus Christi; 
f) 07 de setembro, quinta-feira, Independência do Brasil;
g) 12 de outubro, quinta-feira, Padroeira do Brasil – Nossa Sr.ª Aparecida;
h) 02 de novembro, quinta-feira, Finados;
i) 15 de novembro, quarta-feira, Proclamação da República;
j) 25 de dezembro, segunda-feira, Natal.
II – Data Comemorativa Nacional 
a) 21 de fevereiro, terça-feira, Carnaval.
III - Feriado Estadual: 
a) 9 de julho, domingo, Revolução Constitucionalista de 1932. (Lei Estadual nº 9.497/97). 
IV - Feriados Municipais (art. 148 da Lei Orgânica do Município):
a) 27 de março, segunda-feira, aniversário da Emancipação Política Administrativa do Município;
b) 15 de setembro, sexta-feira, Padroeira do Município – Nossa Srª do Desterro.
V- Ponto Facultativo:
a) 20 de fevereiro, segunda-feira, véspera de carnaval;
b) 22 de fevereiro, quarta feira dia posterior ao carnaval;
c) 09 de junho, sexta-feira, dia posterior ao Corpus Christi;
l) 8 de setembro, sexta-feira, dia posterior a Independência do Brasil;
d) 13 de outubro, sexta-feira, dia posterior a Padroeira do Brasil – Nossa Sr.ª Aparecida;
e) 28 de outubro, sábado, Dia do Servidor Público;
f) 03 de novembro, sexta-feira, dia posterior ao Finados;
g) 20 de novembro, segunda-feira, Dia da Consciência Negra;

Art. 2º Em decorrência do disposto no art. 1º, os servidores poderão repor as horas não trabalhadas, para com-
pensação que se fará de acordo com o interesse e a peculiaridade do serviço. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Tibiriçá, em 16 de dezembro de 2022

 WALID ALI HAMID DOUGLAS PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Administração
  Recursos Humanos e Modernização

ANDRÉA MARCIANO BUENO RAMOS
Departamento de Administração

DECRETO Nº 9.661, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a Convocação da 7ª Conferência Municipal da Cidade.

O PREFEITO DE MAIRIPORA, Senhor WALID ALI HAMID, usando de suas atribuições legais, DECRETA:

 Art. 1º Fica convocada a 7ª Conferência Municipal das Cidades, a ser realizada nos dias 16, 17 e 18 de janeiro 2023, 
em local a ser divulgado.                                        
                                                                                                               
Art.2º A Conferência tem como tema central: “ A função social da cidade e da propriedade”.

Art.3º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento da 
Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e planejamento Urbano.

Art.4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 9641, de 18 de novembro 
de 2022.

Palácio Tibiriçá, em 16 de dezembro de 2022

 WALID ALI HAMID DOUGLAS PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Administração
  Recursos Humanos e Modernização

 ALEXANDRE DOS SANTOS ANDRÉA MARCIANO BUENO RAMOS
 Secretaria de Habitação, Regularização Departamento de Administração
 Fundiária e Planejamento Urbano
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