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Cria e extingueos Cargosem Comissão
e as
Funções Gratificadas que especifica constantes na
letra c e altera a letra d, ambas do Anexo 1, e altera

o capa/ do art. 21, todos da Lei n' 6.309, de 28 de

dezembro de 1988 -- que estabeleceo plano de
carreira dos funcionários da Administração
(:entralizada

do Município;

dispõe sobre o plano

de pagamento
e dá outrasprovidências
--, e
alterações posteriores, altera o inc. XIX do art. ]'

da Lei n' 1].404, de 27 de dezembro de 20]2 -- que
atribui verba de representaçãoaos titulares dos
Cargos em Comissão ou das Funções Graüficadas

que menciona, revoga a Lei n' 8.689, de 28 de
dezembrode 2000,e dá outras providências' , e

;xs;mlinTnl;i1
CC8 n- - '

rt. I' Ficamcriados7 (sete)CargosemComissão(CC) de Diretor-Geral--1 1 28

-.--.-oiia icua c' ao Anexo l da Lei n' 6.309. de 28 de dezembro de '] 988, e alteraçõesposteriores.
Art. 2' Ficam criadas, na letracdoAnexo
l dal,ei
posteriores, as seguintes Funções Gratiflcadas(FGs) de nível 7:

l

n'6 309 de 1988 - -l'--..'-"'uo, '; a"Lçidçues

l (uma) de Contador-GeralAdjunto -- FG7 - ] .] .1.7;

11-- ] 7(dezassete)de AssessorVll -- FG7 - 2.] .] .7;

lll

](uma) de Chefe de Gabinete--FG7 - ].].1.7;

IV -- 21(vinte e uma) de Coordenador -- FG7 - 1.1.1.7;
V

l(uma) de Diretor-- FG7 - 1.1.].7; e

VI

17 (dezessete)de Gerente de Atividades Vll

©

FG7 - ].1.1.7.
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Art. 3' Ficam extintas as seguintes FGs de nível 7 constantes na letra c do Anexo
l da Lei n' 6.309, de 1988, e alterações posteriores:
1 8 (oito) de AssessorTécnico

FG7 - 2.1.1.7;

11 3 (três) de Assessor Técnico de Planejamento Estratégico FG7 - 2. 1.1.7;

111 6(seis)deCoordenador FG7- 1.].1.7;
[V - ]9(dezanove) de Diretor - FG7-].1.1 .7;
V

l (uma) de Gerente de Atividades 111NS - FG7 - 1. 1. 1.7;

VI -- 5 (cinco) de Gerente de Programa Estratégico T FG7 - 1.1.1.7;

Vl1

8(oito)deGerente 111 FG7- 1.1.1.7;e

Vl11

7(sete)deGestorB

FG7- 1.1.1.7.

Art. 4' Ficam criadas. na letra c do Anexo ] da Lei n' 6.309, de ] 988, e alterações
posteriores, as seguintes FGs de nível 6:
1 23 (vinteetrês) de AssessorVI

FG6 - 2.1.1.6;

11 97 (noventa e sete) de Chefe de Unidade

FG6 - 1.1.1.6

lll

l (uma) de Diretorde Divisão

FG6 - 1.1.1.6;

IV

22 (vinte e duas) de Gerentede Atividades VI

V -- 4 (quatro) de Gerente de Atividades VI NM

FG6 - 1.1.1.6; e
FG6 - 1. 1. 1.6.

Art. 5' Ficam extintas as seguintes FGs de nível 6 constantes na letra c do Anexo
[ da Lei n' 6.309, de ] 988, e a]teraçõesposteriores:
l

l (uma) de Assistente de Organização 111 FG6 - 2.1.1.6;

11- 39 (trinta e nove) de AssistenteTécnico-- FG6 - 2.1.1.6;
lll -- l (uma) de Assistente Técnico de Planejamento Estratégico
IV

25(vinteecinco)deChefede

Serviço

FG6- 1.1.1.6

/

FG6 - 2.1.1.6;
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V

l (uma) de Contador-Geral Adjunto

FG6 - 1.1.1.6;

V[

2(duas) de Diretor de Divisão -- FG6 - 1.].].6;

V[[ -- ](uma) de Gerentede Atividades]] -- FG6 - 1.1.].6:
VT11 5 (cinco) de Gerentede ProgramaEstratégicoll - FG6 - 1.1.1.6;
[X

52 (cinquentaeduas)de Gerente[[

FG6 - 1.].1.6;

X

17(dezessete)
de GestorC-FG6 - 1.1.1.6;e

X[ -- ] (uma)de Técnicode P]anejamento FG6 - 2. 1.] .6.
Art. 6' Ficam criadas. na letra c do Anexo l da Lei n' 6.309, de 1988. e alterações
posteriores. as seguintes FGs de nível 5:

1 83 (oitentaetrês)deAssessorV FG5- 2.1.1.5;
11-- 145(centoe quarentae cinco) de Chefede Equipe-- FG5 - 1.1.1.5; e
111 59 (cinquenta e nove) de Gerente de Atividades V

FG5 - 1.1.1.5.

Art. 7' Ficam extintas as seguintes FGs de nível 5 constantesna letra c do Anexo
l da Lei n' 6.309, de 1988 , e alteraçõesposteriores, confomle segue:

1 27 (vinte e sete)de Agentede P]anejamentoSetoria]- FG5 - 1. ] .1.5;
11-- 93(noventae três) de Assistente FG5 - 2.1.1.5;
ITT 2 (duas)de Assistentede PlanejamentoEstratégico-- FG5 - 2. 1.1.5;
IV

3 (três) deAssistenteNS

FG5 - 2.1.1.5;

V -- ] (uma) de Chefe do Arquivo Municipal -- FG5 - 1. ] .1.5;

VI
Vl1

l (uma)deChefedeCentro

FG5 - 1.1.1.5;

17 (dezassete)de Chefe de Equipe

Vl11--5(cinco)

de Chefe de Plantio

FG5 - 1.1.1.5;

FG5 - 1.1.1.5;

IX -- 52 (cinquenta e duas) de Chefe de Seção FG5 - 1.1.1.5;
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X -- ](uma) de Chefedo Almoxarifado-- FG5 - ] .1.].5;
Xl-- l(uma) de Chefe do Protocolo

FG5 - 1.1.1.5;

Xl1 -2(duas) de Diretor de Teatro FG5 - 1.1.1.5;
X[11-- ] (uma)de Diretor do Arquivo Histórico FG5 - 1.] . 1.5;
XIV -- 2(duas) de Gerentede Atividades ] -- FG5 - 1.] .] .5;
XV -- 3 (três)de Gerentede Atividades l NS FG5 - 1.1. 1.5;
XVI -- 3 (três)de Gerentede Projetos1-- FG5 - 1. 1. 1.5;
XVl1 -- 53 (cinquentae três)de Gerente] -- FG5 - 1. ] .1.5;
XVl11 3(três) de Gerentel NS --FG5 - 1.1.1.5;e
XIX -- 15(quinze) de Gestor D -- FG5 - 1.1.1.5.

posteriores, as seguintes FGs deiaível na letra c do Anexo l da Lei n' 6.309, de 1988, e alterações

1-- 18(dezoito)de AssessorIV -- FG4 - 2.1.1.4;e
11 52(cinquentae duas)de Gerentede Atividades ]V --FG4 -] .1.].4.
Art. 9' Ficam extintas as seguintes FGs de nível 4 constantes na letra c do Anexo
l da Lei n' 6.309, de 1988, e alterações posteriores, conforme segue:

1-- 17(dezessete)de Chefe de Zeladoria de Praça-- FG4 - 1.1.1.4;

11-- 2(duas) de Curadorde Pinacoteca-- FG4 - ] .].1.4;
lll

l(uma)

de Diretor de Banda -- FG4 - 1.1.1.4;

IV

l (uma)de Diretor de Oficina Teatral-- FG4 - 1.1. 1.4;

V -- lO(dez) de GerenteE -- FG4 - 1.1.1.4;

V[ -- ]6(dezesseis) de Gestor E FG4 -].].].4;
Vl1 -- 3 (três) de Oficial de Gabinete

FG4 - 2.] . 1.4;

+
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V[11-- ] 7(dezessete)de Responsável
Por Atividadesll -- FG4 - 1.1.].4; e
IX -- 3 (três)de Secretáriode Conselho FG4 - 2. ] .] .4.
posteriores. as seguintes F(lis de nível 3: a letra c do Anexo l da Lei n' 6.309. de 1988, e alterações

1-- ]22(cento e vinte e duas)deAuxiliarlll--FG3

2.].].3: e

11 457 (quatrocentase cinquenta e sete) de Responsávelpor Atividades 111-- FG3

l 1.3

l da Lei n' 6.309. de 1988, e alter:mtas as sl gumessbonsde nísel 3 constantesna letra c do Anexo

1-- ] 25(cento e vinte e cinco) de Auxiliar Técnico-- FG3 - 2.1.1.3;
11-- 2(duas) de Chefede Biblioteca-- FG3 - ] .1.1.3;
lrl -- l (uma) de Chefe de Cemitério - FG3 - ] .1 . ] .3;

IV -- 2 (duas)de Chefede Central-- FG3 - ] .] . 1.3;
V -- l (uma)de Chefede Depósito-- FG3 - ] . 1.1.3
V[ -- 8](oitenta

e uma) de Chefe de Núcleo -- FG3 - ] .].] .3;

Vl1 76 (setentae seis) de Chefede Setor-- FG3 - 1.] .1.3;
V[11-- ]6(dezasseis)de Chefede Zonal FG3 - ].].].3;
.1

IX -- 3 (três) de Chefe do Almoxarifado
X

6] (sessentaeuma)deGerenteA

FG3 - ] . 1.1.3;
FG3 - ].1.1.3;

XI -- l(uma) de GerenteA NS -- FG3 - 1.1.].3;
Xl1 -- 37 (trinta e sete) de Responsávelpor Atividades -- FG3 - 1. 1. ] ..

Xl11-- 89 (oitentae nove)de Responsávelpor Atividades 1-- FG3 - ]
XIV -- 3 1 (trinta e uma) de Responsável por Atividades l NS

XV

3 (três) deResponsável porPlantão

- 1.1 1 4

FG3
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XVI - 4(quatro)deResponsável
por PrédiodaCultura--FG3- 1.1.].3;
XV[1 -- ] 0 (dez) de Responsávelpor Ronda-- FG3 - 1. 1. 1.3;
XVl11-- 6(seis) de Responsável
por Turno-- FG3 - 1.1.].3;
XIX -- l(uma) de Secretáriodo Atelier -- FG3 - 2.1.] .3;
XX -- l (uma) de Supervisorda ReceitaMunicipal -- FG3 - 1.1.1.3; e
XXI -- 36(trinta e seis)de Zeladorde Praça-- FG3 - 1.1.].3.

SEGUI-=:.=*.[:r
W!;.]r]{'=='E.:
:'=1.=:'Í:l.U'!:
81'=1hr:
l da Lei n' 6.309. de ] 988 e alterantes pos:guintes FGs de nível 2 constantesna letra c do Anexo
1-- 1(uma) de Chefe de Cemitério

FG2 - 1.].1.2;

11-- ] 34 (centoe trinta e quatro)de Chefede Grupo-- FG2 - ] . 1. ] .2;
111
- 33 (trinta e três)de Encarregado FG2 - ] . 1. 1.2;
IV -- l(uma)

de Encarregado de Depósito -- FG2 - ] .].1.2i

V -- 6 (seis)de Encarregadode Expediente-- FG2 - 1. ] . 1.2;
VI -- 4 (quatro)de Encarregadode Serviço-- FG2 - 1. 1. ] .2;

Ú

V[1 -- ] (uma) de EncarregadopelaRecepção-- FG2 - 1. 1. 1.2;
V[11-- ] (uma) de Encarregadode ServiçosGerais-- FG2 - 1. 1. ] .2;

. '

e

[X -- ] 7 (dezessete)
de GerenteB -- FG2 - 1.] . 1.2.
Art.

14.

Ficam criadas ]3

Atividadesl FG[ - 1.].1.1naletracdo.

l da Lei n' 6.309, de 1988, e alterantes as sl gumtes FGs de nível ] e:onstantes na letra c do A

nexo

UH''.,''usEmip"'q
REDAÇÃOFINAL
l -- l(uma)
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de Responsável pela Portaria -- FG] - ].].].];

e

11-- 25(vinte e cinco) de Responsável
por Serviço-- FG] - ] .].].] .
posteriores, os seguintes Cargocremosonaseãoc do Aeexo lida Lei n' 6.309, de 1988, e alterações

1-- ]0(dez) de AssessorVll -- CC7 - 2. 1.2.7;
r1-- ]0(dez) de Chefede Gabinete-- CC7 - 1.1.2.7;
111 45 (quarentae cinco) de Coordenador CC7 - ].].2.7;
IV

17 (dezessete)
de Gerentede Atividades Vll -- CC7 - 1.1.2.7; e

V -- l (um) de Superintendente-Adjunto
de Licitaçõese Contratos-- CC7-- 1. ] .2.7.
[ da Lei n' 6.309. de ] 988, e aiterlntos os segu ntes CCs de nível 7 constantes na letra c do ,Anexo

1 37(trinta e sete)de AssessorTécnico- CC7 - 2. 1.2.7;

11--6(seis)de Chefede Gabinete
--CC7- 1.1.2.7;
111-- 3 (três)de Coordenador-- CC7 - ] . 1.2.7;
IV -- l (um) de Coordenador de Eventos Culturais
V -- 5(cinco)

CC7 - 1.1 .2.7:

de Diretor -- CC7 - 1.1.2.7;

V[ -- ] (um) de Diretor de DepartamentoAdjunto -- CC -- CC7 - 1.1.2.7;
Vl1 2 (dois) de Gerentede Atividades111NS -- CC7 - 1. 1.2.7;
Vl11-- 3 (três) de Gerentede Projetos111
-- CC7 - 1.1.2.7;
IX -- 20 (vinte) de GestorB -- CC7 - ] . ] .2.7;
X -- 7(sete) de AssessorTécnico-- CC7 - 2.1.3.7;

Xl--2(dois) de Gestor B CC7 - 1.1.3.7;
Xll -- l (um) de Gerentede ProgramaEstratégico1- CC -- CC7 - ] . 1.3.7;

e' z';
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Xlll--

l(um) de Chefe de Gabinete - CC

CC7 - ].1.3.7; e

XIV -- l (um) de Superintendente
da Centralde Licitações-- CC7 ] . ] .2.7.
posteriores. os seguintes CCs criaível na letra c do Anexo l da Lei n' 6.309. de ] 988, e alterações

1 -- 49(quarenta e nove) de Assessor VI -- CC6 - 2.1.2.6;

11 61 (sessentae um) de Chefede Unidade-- CC6 - ] .1.2.6;
111
-- 30(trinta) de Gerentede Atividades VI -- CC6 - 1.] .2.6;
IV -- 2 (dois) de Gerentede AtividadesVI NM -- CC6 - ] . 1.2.6: e
V-- ]6(dezesseis) de Gestorde CRIP

CC6 - 1.].2.6.

Art. ] 9. Ficam extintos os seguintes CCs de nível 6 constantesna letra c do Anexo
l da Lei n' 6.309. de ] 988, e alteraçõesposteriores. conforme segue:

l

l (um) de Assessorde ComunicaçãoSocial CC6 - 2.].2.6;

11-- 68 (sessenta
e oito) de AssessorEspecialista-- CC6 - 2.] .2.6;
2.1.2.6;

111-- 3 (três) de Assessor Especialista de Planejamento Estratégico

CC

IV -- 5 (cinco) de Assistente Técnico -- CC6 - 2. 1.2.6;
V -- 2(dois) de Chefe de Serviço -- CC6 - 1.] .2.6;
VI -- l(um) de Diretor de Divisão -- CC6 - ] .1.2.6;
V[1 -- ](um) de Diretor do Atelier -- CC6 - ] .1.2.6;
Vl11

IX

] 0 (dez) de Gerente de Parque -- CC6 - 1. ] .2.6;

l (um) de Gerentede Projetosrl

CC6 - ].1.2.6

X -- 7 (sete)de Gerentell -- CC6 - ] . ] .2.6;
XI -- 34 (trinta e quatro)de GestorC -- CC6 - 1. 1.2.6;
Xl1--2

(dois) de GestorCNM

CC

CC6 - ].1.2.6;

$

/

i
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X[11-- ] 6 (dezasseis)de Gestorde CAR NS -- CC CC6 - 1. ] .2.6;
XIV -- 2 (dois) de Técnicode Planeamento-- CC6 - 2.1.2.6;
XV -- 3(três) de AssessorEspecialista-- CC6 - 2.1.3.6;
XV[ -- ](um) de GestorC -- CC6 - ].1.3.6; e
XV[1 -- ](um) de Chefede Unidade-- CC6 - ] .1.3.6.
posteriores, os seguintes CCs de nível '5:a letra c do Anexo l da Lei n' 6.309. de ] 988, e alterações

1-- 68(sessentae oito) de AssessorV -- CC5 - 2.1.2.5;
11 22 (vinte e dois) de Chefede Equipe-- CC5 - 1. 1.2.5;
111
-- 30 (trinta) de Gerentede AtividadesV

CC5 - 1. 1.2.5; e

IV -- 3 (três) de Gerente de Atividades V NM -- CC5 - 1. ] .2.5.
Art. 21. Ficam extintos os seguintesCCs de nível 5 constantesna letra c do Anexo
l da Lei n' 6.309, de ] 988, e alterações posteriores. confomle segue:

1-- 59 (cinquentae nove)de /\ssistente-- CC5 - 2. 1.2.5;
[1 -- ] (um) de Assistente de Planejamento Estratégico

cc

111
-- 9(nove) de Chefede Seção-- CC5 - ] .1.2.5;
IV -- 2(dois) de Diretor de Centro-- CC5 - 1.1.2.5;

V

l(um) deDiretorde Museu-CC5 - 1.].2.5;

VI

l (um) de Gerentede Atividades J-- CC5 - 1. 1.2.5;

Vl1 -- 3 (três)de Gerentede Projetos1-- CC5 - ] .1.2.5;
V[11-- 2](vinte e um) de Gerente1-- CC5 - ] .1.2.5;
IX--5(cinco)

de GestorD-CC

CC5 - 1.].2.5;

X--3(três)deGestorDNM CC

CC5 - 1.1.2.5:

f"'-.,

CC5

2.].2.5;

PROC. N'
PLE N'

0384/]9
015/]9

F[.0]0

REDAÇÃOFINAL

XI

]6(d ezesseis /

-v

'', '-"'-''lut-vllLV

'

\-.,l-,-)

- Z. l ..j.=)) (x

Xl1 -- 2(dois) de Gerente l CC -- CC5 - 1.] .3.5.
posteriores, os seguintesFicamcr ados,na letra c do Anexo l da Lei n' 6.309, de ] 988. e alterações
1 -- 86(oitenta e seis) de Assessor IV -- CC4 - 2.1 .2.4; e

11--27 (vintee sete)de Gerente
de AtívidadesIV Cc4 - 1.1.2.4.
l da Lei n' 6.309, de 198:: e arterlntos os segu ntes CClsde nível 4 constantes na letra c do Anexo

1-- 3(três) de Auxiliar de Gabinete

- 2.1.2.4;

11-- 30(trinta) de GestorE - CC4 - 1.1.2.4;
111-- 4] (quarentae um) de Oâcial de Gabinete-- CC4 - 2. ] .2.4; e
IV -- 39 (trinta e nove) de Responsávelpor Atividades ll

CC4 - 1. ] .2.4.

posteriores, Conforme o Anexo destaLei. tra d do Anexo l da Lei n' 6.309, de 1988, e alterações

posteriores, confomle seguia alterado o cízPU/ do art. 21 da Lei n' 6.309, de 1988. e alterações

"Art. 2 ] . Os requisitos para provimento e as atribuições dos cargos em comissão e
das filnções gratiHlcadassão aqueles fixados na letra d do Anexo l destaLeí.

"(NR)
2012, e alterações p26.eri:ca alconfbme

XIX -- Diretor-Geral.

segueX do art. l ' da Lei n' 1 1.404, de 27 de dezembro de

no total de 53 (cinquenta e três);

qw'',,'
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dotações orçamertá 27' p Asrdesdosaxececorr Mes ica aplicação desta Lei correrão à conta de

que couber.

Art. 28. As alterações decorrentes desta Lei serão regulamentadas por decreto, no

Art. 29. Esta Lei entra em vigor na data de suapublicação.
Parágrafo

único.

Excetuam-se ao disposto no capta/ deste amigo:

contados da data de sua publicação; 16 a 19 desta Lei, que entram em vigor em 30 (trinta) dias,

contadosda datadllos aHs 6', 7', 20 e 2] destaLei, que entramem vigor em 90 (noventa)dias,

dias, contados da data de sua pubjicaçãq edesta Lei, que entram em vigor em 120 (cento e vinte)

contados da datlV

] 0 a ]o. desta Lei, que entram em vigor em 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 30. Ficam revogados:
1--o $ 2' do art. ]' e o art.4'

d

a Lei n' l0.676. de 11 de maio de 2009

9

11 o $ 2'do art. I'eo art. 5'daLei n' ] 1.964,de30 de novembrode2015;
dezembrode 1988;e inc 111do $ 3' do art. ] 8 e os $$ 1' e 2' do art. 21 da Lei n' 6.309,de 28 de
IV -- o art. 19e o Anexo 111da Lei n' 11.979,de 22 de dezembro de 20]5

/JM
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ANEXO
"Anexo l

d) Atribuições dos Cargos em Comissão e Funções Gratiflcadas

6 Descai 7nv wv JL

l

\ q/ rXDDÇ;DBtJ

rlV

denominação: Assessor IV;

rl -- código: 2.] .] .4(FG) -- 2.1.2.4(cc)
111-- requisitos: mínimo nível médio; e
IV -- natureza da função: Assessoramento.

Constituem atribuições do Assessor IV:

básicas Rara o -rocessa--.

' tudos e realizar pesquisas oUetivando a elaboração de diretrizes
u'.çbsaincllLOae pianqamento, programação e controle das atividades da unidade

'"

JI -- examinar processos e outros expedientes a serem submetidos à consideração
superior e solicitar as diligências que julgar necessáriaspara melhor instrui-los; e
111-- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem delcnãdâs) de acordo
r com

as competências da unidade de trabalho a que estiver abeto.

'' --'-e,uu"'

7. Descrição do PC de Assessor V:
1 -- denominação: Assessor V;

11-- código:2. 1.1.5(FG);
111 requisitos: mínimo nível médio; e
IV

natureza da função: Assessorament.

Constituem atribuições do Assessor V:
1-- assistir ao chefe imediato no exercício dasatribuições que ]he forem pertinentes;

ÜÇ

ww'''=
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11-- examinar os processos e outros expedientes a serem submetidos à consideração

superior e solicitar as diligências que julgar necessáriaspara melhor mstruí-los;
111-- propor medidas visando ao desempenhoeficiente das atividades do órgão;
e programaçãolV s dar ai;sistência T; unidades integrantes do órgão. nos trabalhos de planelamen to

V -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem dele--J-- '.
.
as competências da unidade de trabalho a que estiver af'eto.
--"''-''bauab, uc acordo com
8. Descrição do PC de Assessor V - CC
1-- denominação: Assessor V;

11 código:2.1.2.5(cc)
lrl -- requisitos: níve] superior; e
IV -- natureza da função: Assessoramento.

Constituem atribuições do Assessor V:
1 -- assistir ao chefe imediato no exercício das atribuições que Ihe forem pertinentes;
11-- examinar os processos e outros expedientes a serem submetidos à consideração

superior e solicitar as diligências que julgar necessáriaspara melhor mstruí-los;
llr -- propor medidas visando ao desempenho eHciente das atividades do órgão;
e programaçãolV s dar a:vid:nela as unidades integrantes do órgão, nos trabalhos de planeamento

as competênciasda unidade de tmbalho a que estiver abeto.eIhe forem delegadas,de acordo com
9. Descrição do PC Assessor Vl:
./

1 -- denominação:

Assessor Vl;

11-- código:2.1.] .6(FG) -- 2.1.2.6(cc);
111-- requisitos: nível superior; e

Ç\
'\.

:«J'
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IV -- natureza da função: Assessoramento.

Constituem atribuições do Assessor Vl:

órgão em que estiver lotado;sessoramentotécnico, em matéria relacionada com as atividades do

11 examinar processos e outros expedientes a serem submetidos à consideração
superior e solicitar as diligências que julgar necessáriaspara melhor instrui-los;
'
e eficácia das atividades do ( rgão;s e sugerir medidas visando a um bom desempenho na execução

as competências da área de trabals at:vldades pen Dentes que Ihe forem delegadas. de acordo com
10. Descrição do PC de Assessor Vll:
1 -- denominação:

Assessor

Vll

11-- código:2.1.2.7(CC) - 2.1.1.7(FG)
111-- requisitos: nível superior; e
IV -- natureza da função: Assessoramento.
Constituem atribuições do Assessor Vll:

da repartição; l ' prestar assessoramentoem assuntos técnicos, relacionados com as competências

básicas para o ''-ocessam- - dos e realizar pesquisas, Objetivando a elaboração de diretrizes
repanlção'

uuç allicHLO ae planeamento,

programação

e controle

das aüvidades da

111-- acompanhar os trabalhos programados- requ
elementos indispensáveis à sua análise e avaliaçãol
' isitando, quando necessário, os
de trabalho; e V ' identificar e analisar fontes de recursos para a execução de planos e programas

as competênci Vdaexercer outras aalvloa qse ertinenafêque Ihe forem delegadas,de acordo comi\l'
f*~x\ \\{

\.,'
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11. Descrição do PC de Gerente de Atividades IV
1-- denominação: Gerente de Atívidades IV:

11-- código: 1.1.1.4(FG) -- 1.1.2.4(cc);
111-- requisitos: mínimo nível médio; e
IV

natureza da função: Dlreção.

Constituem atribuições do Gerentede Atividades IV:
[ -- gerencia atividades que Ihe forem atribuídas. desempenhandoatividades em
nível predominantemente tático, de pequena a média complexidade;

11 -- estabelecerdiretrizes e metas de trabalho para a atividade pela qual é
responsável. promovendo o planeamento e acompanhamento de suas ações;

atuação;

111

qual é respons:lvel

r, de acordo com orientação do seu superior hierárquico, prioridades de

heHiare acompanhar o andamento dos processos decorrentes da atividade pela

V -- chefiar e orientar grupo de servidores sob sua responsabilidade;
de desenvolvimento Oasaar aos seus subordinados relatórios sistemáticos, para as devidas analases

trabalho da Secrelariresponsabilizar-sepelas atividades desenvolvidas com as demais unidades de

Vrll
responsabilizar-se. administrativamente, pelo gerenciamento de pessoase
grupos de trabalho que desenvolvam as atividades sob seu gerenciamento; e

IX -- exercer outras atividades pertinentes que ]he forem dejenada' J- ---....
as competênclas da unidade de trabalho a que estiver abeto. '' '' --'' -'''b"ua', uç açuiuo com
12. Descrição do PC Gerente de Atividades V:
1 --

denominação: Gerente de Ativídades

V;

. .-. '
X~-lx.C

11-- código: 1.1.1.5 (FG);

$

uw''-,'
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111-- requisitos: mínimo nível médio; e
IV -- natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Gerente de Atividades V:

1 -- gerenciar atividades específicas,definidas pelo seu superior hierárquico,
desempenhando atividades de pequena a média complexidade e predominantemente operacionais;
a a
trabalho
aque 11-- auxiliar no estabelecimento de diretrizes e metas de atuação para a unidade de
estiver subordinado, promovendo o planeJamento e acompanhamento de suas ações;

111-- gerenciar e acompanhar o desenvolvimento de nroardHâs e
. .... ..
responsabilidade,junto aos técnicos envolvidos;
' ''
-e,- "" ' p-uyç'ub suu sua

IV -- apresentarrelatórios sistemáticosdas ações
Ç
!
desenvolvidas
sob sua orient
} açao

e acompanhamento;

proporcionar aos técnicos envolvidos em proletos sob sua orientando geienciamentoascondiçõesfàvoráveisàsuaexecução;

.

"

'

''

--

"'au

ç

VI -- gerenciar as atividades desenvolvidas com as demais l unidade' 1- v--..'.

aa Pasta, bem como com as demais Secretarias;

"' ''

-'--- -'---uau'.' uç - iauaiiio

Vll -- solicitar, aos técnicos e unidades de trabalho envolvidos no nro;et
-','.: ..
necessãnos ao desenvolvimento de suas atividades;
'" ' ' ' '--' "' }"uU-'-u, -';-a'ul lub
Vlll

-- responsabilizar-se,

administrativamente,

pelo gerenciamento de pessoas e

grupos de trabalho que desenvolvam atividades sob seu gerenciamento; e
IX -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem dclcnidas. de acordo
r com

as competências da unidade de trabalho a que estiver abeto.

'' '' ' --'-õ

13.Descriçãodo PC Gerente de Atividades V - CC
1 -- denominação: Gerente de Atividades V;

11-- código:1.1.2.5(cc);
111-- requisitos: nível superior:
IV -- natureza da função: Direção.

Constituem âtFibljicõe dn

e
iaa
Crente
de Atividades
V
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".'"'u:::=:;.H.sn:;
IH::T..=ií===1.::l=:1,:=..?==.=::1='.:1
11-- auxiliar no estabelecimentode diretrizes e metas de atuaçãopara a unidade de
trabalho a que estiver subordinado, promovendo o planeUamento e acompanhamento de suas ações;

111-- gerenciar e acompanhar.o desenvolvimento de
proietos sob sua
e programas e proyetos
responsabilidade,j unto aos técnicos envolvidos;

e acompanhamento;apresentar relatórios sistemáticos das ações desenvolvidas sob sua orientação

v -- proporcionar aos técnicos envolvidos em projetos sob sua orienta.ão e
gçtçn

;l iíieHLO as coil(lições

tavoi'áveis

a sua execução:

'

'

''

VI -- gerenciar as atividades desenvolvidas com as demais tlnidades d
Pasta,

bem

como

com

as

demais

Secretarias;

"'

''

-'-'"

-'u"'''

Vll -- solicitar, aostécnicos e unidades de trabalho enN/olvidouno nr

necessários ao desenvolvimento de suas atividades;

"

- -'''

uç

' '''l'--J'''-

''--v

'.--... ..
"aua-iiu

ua

-- -. ; ..:.

'-ialuiios

Vlll -- responsabilizar-se, administrativamente, pelo gerenciamento de pessoase
grupos de trabalho que desenvolvam atividades sob seugerenciamento; e
]X -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem dclco8das de acord
as competências da unidade de trabalho a que estiver abeto.
' "'' o----.
"-'-'-uu '.u'-'
14. Descrição do PC Gerente de Atividades V NM CC:

1-- denominação:Gerentede Atividades V NM;

11-- código:1.1.2.5(cc);
111-- requisitos: mínimo nível médio; e
IV -- natureza da função: Direção.
Constituem atribuições do Gerentede Atividades V NM:
1 -- gerenciar atividades
desempenhando atividades de pequena a

Câmqr?)municipal

'gH}' .
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11-- auxiliar no estabejeclmento de diretrizes e metas de atuaçãopara a unidade de
trabalho a que estiver subordinado. promovendo o planeamento

e acompanhamento de suas ações;

. llJ -- gerenciar e acompanhar o desenvolvimento de nroaraHãs e nro;a' - «-i- ---responsabilidade,

Junto

aos

técnicos

envolvidos;

' ' '

--"''

'

F'-uu-'-u'

'uu

õua

e acompanhamento;apresentar relatórios sistemáticos das ações desenvolvidas sob sua orientação

V -- proporcionar aos técnicos envolvidos
gerenciamento as condições favoráveis à sua execução;

em projetos sob sua orientação e

VI -- gerenciar as atividades desenvolvidas com as demais unidade' 1- '---.'-. . ..
Pasta,

bem

como

com

as

demais

Secretarias;

"'

''

''---

'

u'-

"aualilu

ua

Vll -- solicitar, aos técnicos e unidades de trabalho enÀ,oll,idosno nr
-- -.; .:
"' ' ' -' ' ' '' ''' p-uu'''u- 'ç-aLUnos

necessários ao desenvolvimento de suas atividades;
Vlll

-- responsabilizar-se,

administrativamente,

pelo gerenciamento de pessoas e

grupos de trabalho que desenvolvam atividades sob seu gerenciamento; e
IX -- exercer outras atividades pertinentes que ]he forem delen8das de 8"---i- -....
as competências da unidade de trabalho a que estiver abeto.
' ''" -''-e,--u-, ub açu-uu ''um

]5. Descrição do PC Gerente de Ativídades VI
1 -- denominação:

Gerente de Atividades

Vl;
,,P

4

ll--código: 1.1.1.6(FG) 1.].2.6(cc)
111-- requisitos: nível superior; e

IV

naturezada função: Direção

Constituem atribuições do Gerente de Atividades VI

:: :::.«,..:;.,:===,il*=n:
':n:T;:.iU= T':;:=.;=:='
*11=?':=
11-- auxiliar no estabelecimento de diretrizes e

lado de

trabalho a que estiver subordinado, promovendo o planeamento

açoes;
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111 gerenciar e acompanhar o desenvolvimento de nrOptâHâs e nro;cto' .
responsabilidade,

junto

aos

técnicos

envolvidos;

' ' '

'-'-"

' t"-'J-'''

''u

'ua

IV
apresentar, ao superior imediato. relatórios sistemáticos da' --x-aesenvolvidassobsuaorientaçãoeacompanhamento= '
''' ' ---'---'a' a'.uçb

V

proporcionar aos técnicos envolvidoS em proletos
sob sua orientação
rol
rle
e

gerenciamento as condições favoráveis à sua execução;

nos projetos soVI eu!:erenciar os relacionamentos com os órgãos internos e extemos envolvidos

Vll -- solicitar, aos técnicos e unidades de trabalho. relatórios n ecessãrios ao

desenvolvime nto de suas atividades;
Vlll

-- responsabilizar-se,

administrativamente,

pelo gerenciamento de pessoas e

grupos de trabalho que desenvolvam atividades sob seu gerenciamento; e
IX -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem deleoadãs de acordo c
"' '' ----, - u'v-'.-v '..v"'

as competências da unidade de trabalho a que estiver abeto.

16. Descrição do PC Gerente de Atividades VI NM:
l

denominação: Gerente de Atividades VI NM;

ll--código: 1.1.1.6(FG) ].1.2.6(cc)
111 requisitos: mínimo nível médio; e
IV -- natureza da ftlnção: Direção.

Constituem atribuições do Gerente de Atividades VI NM:
1 -- gerencia

atívidades específicas, definidas pelo seu superior hierárquico,

desempenhando atividades de média a grande complexidade e essencialmente táticas;

",'-'"'--..:l.ã=h=: :ll

(Q«'

:i .r;,:ii:=:.:==:.:=:.'L:l:

111-- gerenciar e acompanhar o desenvolvimento de programas e t)roietos sob sua
responsabilidade, junto aos técnicos envolvidos;

IV -- apresentar.ao superior imediato, relatórios sii
desenvolvidas sob sua orientação e acompanhamento;

x:

~

Câmqr3.TWunicipal
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gerenciamento as cond çõesmnaráveistécnicoseenvolvidos em projetos sob sua orientação e

nos proJetossob seuacompanhamento;onamentoscom os órgãos internos e externos envolvidos

desenvolvimento de suasatividades; cnicos e unidades de trabalho. relatórios necessários ao
Vlll

-- responsabilizar-se,

administrativamente,

pejo gerenciamento de pessoas e

grupos de trabalho que desenvolvam atividades sob seu gerenciamento; e
IX -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem delegadas de acordo co
as competências da unidade de trabalho a que estiver abeto.

"' ' ----,

-

u-'-'-

17. Descrição do PC Gerente de Atividades Vll:
1-- denominação: Gerente de Atividades Vll;

11-- código: 1.1.].7(FG) - 1.1.2.7(CC);
111-- requisitos: nível superior; e
IV -- natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Gerentede Atividades Vll:

1 -- gerenciar atividades específicas. definidas pelo s

;l=:=1:=:1:.=.::===':. :,,:1: ::t IT=1
=Üi=;' J;'.i='':=J;=;='=
/

11-- auxiliar no estabelecimentode diretrizes e metas de atuãrão da sua unidade d- \
trabalho e no planejamento e acompanhamento de suas ações;
' '' '-- -- - w--uau'.. uç

111-- acompanhar
o desenvolvimento
de programas
e nroietossob -.responsabilidade,juntoaostécnicosenvolvidos;' ' "
r'-'-'
vv
'ua
e acompanhamento;apresentar relatórios sistemáticos das ações desenvolvidas sob sua orientação
na,.--;----

V -- proporcionar
aos técnicos envolvidos em prometoS
S
:avoraveis a sua execução

9
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VI -- gerenciar os relacionamentos com os órgãos internos e extemos envolvia os
nos projetos sob seu acompanhamento;
l
desenvolvam
entol e susolicitaraaos; técnicos, sob sua orientação, relatórios necessários ao

Vlll -- responsabilizar-se, administrativamente. pelo gerenciamento de pessoase
grupos de trabalho que desenvolvam atividades sob seu gerenciamento: e
IX -- exercer outras atividades pertinentes que ]he forem del egadas
a
r com
de acordo
as competências da unidade de trabalho a que estiver abeto.
9

18. Descrição do PC Clhefede Equipe:
1 -- denominação: Chefe de Equipe;

11-- código: ] .1.1.5 (FG);
111-- requisitos: mínimo nível médio; e
IV -- natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Chefe de Equipe:

1-- chefiara equipea que estáabeto.desenvolvendoatividadesde -------.
complexidade e predominantemente operacionais;

- ''

F";quçit

.

; ,.
lileul&

promove

.:.;.i==. :.:1::1i=,.:.=:1::;.=
""";' * . ":-'- -" «*; ,''..

atuação;

111- definir, de acordo com orientação do seu superior hierárquico, prioridades de
IV -- cheülar os proUetosdesenvolvidos na equipe;

de desenvolvi V nt soj:csitaraos seus Subordinados relatórios sistemáticos, para as devidas análises
VI -- definir estratégias de atuação da equipe;

Vll -- acompanharasatividadesdesenvolvidascom os demaisorgaos
bem como com as demais repartições;
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orçamentáriosnecess.'-'ovidenciar. distribuir e controlar os recursos humanos materiais e
mediano;e
çç»dllus a execuçãodas atividades da área, juntamente com o seu superior

as competências da uxercee de trabalho a que estiver abeto.e Ihe forem delegadas. de acordo com

19. Descrição do PC Chefe de Equipe - CC
1 -- denominação: Chefe de Equipe;

11-- código: 1. ] .2.5 (cc);
111-- requisitos: nível superior; e
IV -- natureza da função: Direção

Constituem atribuições do Chefe de Equipe:
1-- chefiar a equipe a que está abeto, desenvolvendo atividades de pequena a média
complexidade e predommantementeoperacionais. com qualinlcação de nível superior;

promovendo o plan estabelecercometrizes enm das uas atuação da equipe a que está abeto,
atuação;

111-- definir, de acordo com orientação do seu superior hierárquico, prioridades de
IV -- chegar os proyetos desenvolvidos na equipe;

de desenvolvimento dasjaçõeosSeeqsubordinados relatórios sistemáticos, para as devidas análises
VI -- definir estratégias de atuação da equipe;
bem como co vll - acompanhar as atividades desenvolvidas com os demais órgãos da repartiçh},

=m=!t..;
=:1=:::1':=:h;:'=:=i::='1':,=
=:==:"u='
:T=1:.:
IX -- exercer outras ativídades pertinentes que Ihe forem del(
as competências da área de trabalho a que estiver abeto.
\
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20. Descrição do PCIChefe de Unidade:
1 -- denominação: Chefe de Unidade;

11-- código: 1.1.1.6(FG)-- 1.] .2.6(cc)
111-- requisitos: nível superior; e
IV -- natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Chalé de Unidade:
1 -- gerenciar a unidade a que estiver aflito. com atividades de média a grande
complexidade e essencialmentetáticas e com qualificação de nível superior;
'

11 -- estabelecerdiretrizes e metas de atuação da unidade a nue --''
piuiiJuvenao

atuaçãi

o planeamento

)

e acompanhamento

de

suas

ações;

"

''

""

"

':lu'.

ç

La

-''..
icLQ

lrl -- definir, de acordo com orientação do seu superior hierárquico, prioridades de

IV -- gerenciar os proyetosdesenvolvidos na unidade;
de desenv

V -- solicitar aos seussubordinados relatórios sistemátic. s, para as devidas
]
a
análises

olvimento

das ações da unidade;

''''

-'-'

--u-u-

VI -- definir estratégias de atuação da unidade;

Vll

gerenciar os relacionamentos com os demais órgãos;

os recursoshumanos,materiaise

m=:t=Ei]H]H]]::='u';

rea, juntamente com o seu superior

e
as compete
nelas da unidade de tmbaiho a que estiver abeto. he forem delegadas,de acordo com

2]. Descrição do PC Chefe de Gabinete:
1 -- denominação: Chefe de Gabinete;

11-- código: 1.].].7(FG) - 1.1.2.7(cc);
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111-- requisitos: nível superior; e
IV -- natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Chefe de Gabinete:

complexidade;l '

desempenhar atividades em nível essencialmente estratégico e de alta

IJ -- definir, de acordo com orientação do titular da Pasta,prioridades de atuação;
111-- definir estratégias de atuaçãol
IV -- estabelecer diretrizes e metas de
atuação. promovendo o planeJamento e
C
acompanham
unto das ações;

e
à Secretaria
com o titular da pasta; e o entre as unidades de trabalho vinculadas ou subordinadas

VI -- exercer outras atividades pertinentes que ]he forem delegadas.

22. Descrição do PC de Coordenador:
1 -- denominação: Coordenador;

11-- código: 1.].] .7(FG) -] .] .2.7(cc);
111-- requisitos: nível superior; e
IV -- natureza da função: Direção

Constituem atribuições do Coordenador:
1 -- gerenciar a coordenação a que está abeto, desempenhandoatilridadcs de alta
complexidade e predominantemente estratégicas.com qualificação de nível superior;
a--a
11 -- estabelecer diretrizes e metas de
promovendo o planeamento e acompanhamentode :
a
de
111-- deílnir. de acordo com orientação do titular da Pasta,prio cidades

IV -- gerenciar os projetos desenvolvidos na coordenação;
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V -- solicitar aos seus subordinadosrelatórios sistemáticos Raraas del,iH«- -'-:- ..
cle desenvolvimento das ações da coordenação:
'"
''''' t'
u' u'."-ud' allaiiscs
Vr -- deíjnir estratégias de atuação da coordenação;
S
Vll -- gerenciar os relacionamentoscom os demais órgãosda Pasta.
bem como com

as demais Secretarias;

Vlll -- responsabilizar-se, administrativamente. pelo gerenciamento de pessoas e
grupos de trabalho que desenvolvam atividades sob suacoordenação; e
IX -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem del egadas
a
r com
de acordo
as competênciasda unidade de trabalho a que estiver abeto.
9

23. Descrição do PC de Editor:
l

denominação: Editor;

11-- código: 1.1.1.4 (FG);
111-- requisitos: mínimo nível médio; e
IV

natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Editor:
l

centralizar o recebimento das publicações;

11-- analisar os conteúdos recebidos;
111-- propor modificações a serem feitas pelos autores;

Diário (SID); IV
V

lar o fluxo de matériasencaminhadaspelo SistemaInformatizado de
auxiliar os servidores na utilização do SID;

VI -- atualazar e gerenciar dados no SID;

V

Vll -- abrir e fechar as edições;

Vlll -- gerenciar e cadastrar os usuários; e

IX -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem delegadas.

$
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24. Descrição do PC de Secretário de Conselho:
l

denominação: Secretário de Conselho;

11 código:2.1.1.4(FG)
111 requisitos: mínimo nível médio
IV -- natureza da função: Assessoramento
Constituem atri buições do Secretário de Conselho:

:=..::i: Hl:::RUX=
'3n=T==.?'::L:l'='T:.:::'T'=1=
confomle solicitaçãqdigir e encaminhar documentos elaborados pelo conselho correspondente,
111-- contro lar o tremi

te de expedientes encaminhados para o conselho;

IV -- exercer outras atividades pertinentes que ]he forem delegadas.

25. Descriçãodo PC Contador-Geral do Município:
1 --

denominação: Contador-Geral;

11 código:1.1.1.8(FG);
111-- requisitos: ser Auditor de Controle Intemo; e

IV

natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Contador-Geral do Município:

l Coordenar
as
Legais e Gerenciais;
11 -- assinar. juntamente com
normativas de observância
aperfeiçoaralegislação

instruções

com a finalidade de

© WH"

pal

PROC. N' 0384/]9
PLE N' 0]5/19
FI.027
REDAÇÃOFIÚAL

Apmvadoem $g / 0b/20iZ'd

..d/'

Secbtária

REDAÇÃOFINAL

Contas do Municípjol estar informações sobre matéria pertinente à Contabilidade e Prestaçãode
IV -- assinar o Balanço Consolidado do Município;
V

assinar os relatórios exigidos pela Secretariado Tesouro Nacional (STN) e pelo

Câmara Municipal acompanhar o Secretário Municipal da Fazendanas Audiências Públicas na
Vll -- apoiar o Secretário, suas assessoriase instâncias colegiadas nas decisões
reiauvas a tomada de decisão, dentro de sua área de competência;
-- 'Vlll
indicar representantesem conselhos, comissões e delega''ões de contr
quando solicitado pelo Secretário Municipal da Fazenda;
' ''' o-y--- uv "v--"u'ç,
de servidores da CTGM;or atividades de desenvolvimento e aperfeiçoamento técnico do quadro

no âmbito da AdmiessabeJeceraçl)es de padronização e melhoria dos processos de contabilidade
XI -- exercer outras competências inerentes à sua área de atuação.

26. Descrição do PC: Contador-Geral Adjunto;
l

denominação:Contador-GeralAcÜunto;

[[ -- código: 1.] .] .7 (FG)
111 requisitos: ser Auditor de Controle Interno;
IV

natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Contador-Geral AcÜunto:
l

substituir o Contador-Geral em seus impedimentos e afastamentos

modo a garantir a continuidade das atividades da CTGM;

atividndeç
n..Pll

' "' ''''"-'''

assessomr
o Contador-Geral
do Municípiono desempenho
de funçõese
9
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IV - fomlular estratégiasaltemativas que permitam a adequaçãodos objetivos do
planeamento estratégico;

V promovera articulaçãoe a integraçãoda CTGM com os demaisórfãos da
S
Administraç
to Direta e Indireta e do Legislativo Municipal;
""'' '''"' ''
submetê-losà decisãodo Contaconsolidaros planos e programasdas atividadesda CTGM e
Vll -- acompanhar as ações e metas operacionais e estratégicas da CTGM;
Vlll -- acompanhar a avaliação de proJetos e atividades da CTGM; e

IX -- exercer outras competências inerentes à sua área de atuação.

Inquérito:

27. Descrição do PC de Secretário de Comissão da Comissão Permanente de
1-- denominação: Secretário de Comissão;

[[ -- código: ] .1.1.3 (FG);
lIT

requisitos: mínimo nível médio;

IV -- natureza da ftlnção: Direção.

Constituem atribuições do Secretário de Comissão:

=n';subi$ã:ll'H:i:\UFldPã llli4

qualificação de nívelsuperior;

11 redigir e encaminhar documentos elaborados pela CPI. conforme solicitação;
111-- controlar o trâmite de expedientesencaminhados para a CPl; c
IV

exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem

WH'

epal
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28. Descrição do PC de Membro de Comissão da Comissão Permanente de

l
Inquérito

1-- denominação: Membro de Comissão;

11 código:2.1.1.4(FG);
111-- requisitos: mínimo nível médio; e
IV -- natureza da função: Assessoramento.

Constituem atribuições do Membro de Comissão:
1-- participar de comissão. desempenhando atividades em nível predominantemente
a
tático,
de pequ
ena a média complexidade, sem exigência de quaJiHlcaçãode nível superior;

Comissão Pemlanenteaminar Tela;ar e opinar sobre processos encaminhados para análi

.

se da

111-- propor sugestõesdentro do âmbito da CP]. e para os órgãos envoll,idos em

processos visando o aprimoramento das atividades da Comissão;

'

'- -- '

'..--'

IV -- observar os prazos prescricionaís dos processos encaminhados; e
V -- exercer outras atividades pertinentes que ]he forem delegadas.

29. Descriçãodo PC Ouvidor-Geral da Guarda Municipal=
1 --

denominação: Ouvidor-Geral;

11-- código: 1.] .2.6(c.c);
111 requisitos: nível superior;
IV - natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Ouvidor-Geral:

"«-'«:-,..

::;i:=:i T1 :1:::::%lU:l::=T.:y;"'''« -.
)

«":.

. :,««.
unicipç\l
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desenvolvimentVdaseaborar e pudacar nicatorlos sistemáticos, para as devidas análises de
projetos sob seu acgerealnarOenelacionamentoscom os órgãos intemos e extemos envolvidos nos

VI -- fiscalizar, investigar e auditar as atividades dos órgãos da Guarda Municipal; e
Vll -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem delegadas.

30. Descriçãodo PCICorregedor-Geral da Guarda Municipal:
1-- denominação: Corregedor-Geral;

11-- código: 1.] .2.7 (cc);
111-- requisitos: nível superior;

IV -- naturezada função: Direção
Constituem atribuições do Corregedor-Geral

:-::'u;Úli:1:{ 13u:n;:=n::.IL :::l :.::l:=:=
/

4

i=:=::i:E=;:=í ::=u=;=u:=:::H:==:
ç:;=,::'==iJ'
os serviços da 111rreg: g]ri Pda :lur. coordenar e Supervisionar as atívidades, assim como distribuir

IV -- apreciar e
e atuaçãoirregular de

dirigidas relativamente
de servidores de órgãos
e de procedimentos
aos referidos

correlatos, bem como
disciplinares, para
servidores;

©
\

9
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V
a presidência dos procedimentos administrativos disciplinares de sua
competência, podendo delegar a membro da comissão de sindicância;

sobre assuntosVT sur compeernciaconsultas formuladas pelos órgãos da Administração Pública
Vll -- realizar correcçõesextraordinárias nas unidades da Guarda Municipal e em
órgãos correlatos. remetendo relatório reservadoao Secretário Municipal e ao Prefeito Municipal;

in;$1i$:nn:unha
:::f::;
X

proceder, pessoalmente.às correições ordinárias nas unidades da Guarda

Municipal e em órgãos correlatos pelo menos uma vez por semestre;

XI -- propor, ao Secretário Municipal e. em grau de instância superior. ao Prefeito
lvlunicipal, a aplicação de penalidades, na fomla prevista na lei;
'
' "' ' '''''''

:=1:t:=::.=luSl:l.H%hi.=KX.:lHLlt
:::
Xlll
exercer as competênciasprevistas para os dirigentes, inerentes aos sistemas
de administração, no âmbito de sua unidade de despesa, a ser criada em legislação própria;
XIV -- acompanhar os processos de seleção de concurso. inclusive os processos de
estágio probatório. do quadro da Guarda Municipal e de órgãos correlatos às suas atividades;

XV -- aplicar as penalidades.na forma prevista em lei;

xvíl

exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem ill

$1m.

PROC. N'
PLE
N'

0384/19
015/19
FI. 032

REDAÇÃOFINAL

3]. Descrição do PC do Superintendente do Tesouro Municipal:
1-- denominação: Superintendente do Tesouro Municipal;

11-- Código: ] .1.2.8(cc);
compatíveis com o careoueitos: quaJinlcação de nível superior e experiência em assuntos
IV -- natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Superintendentedo Tesouro Municipal:
1 -- dirigir o Tesouro Municipal,
desempenhando atividades em nível
essencialmente estratégico, de alta complexidade e com qualificação de nível superior;

alterações;

ropor ao Secretário Municipal da Fazenda a estrutura básica do órgão e suas

ll

1-- expedir atos nomlativos no âmbito de suacompetência;
de Porto Alegre no âmbito de sua competência;ar as diretrizes da política ninanceira do Município
V -- coordenar a Junta dos Gestores Orçamentários (JUGOF);
VI -- apresentar relatório anual das atividades ao Secretário Municipal da Fazendas

prioridades de Vll çã denlnir, de acordo com orientação do Secretário Municipal da Fazenda

Vlll

-- gerem

.,''."";
==.á::!:'=':::=:;u:'E::.!::'n:::='s:u=:T'==:
lx
X
o planeiam unto e o
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Xlll -- gerenciar os relacionamentos com os demais órgãos da Secretaria;
XTV responsabilizar-se, administrativamente, pelo gerenciamento de pessoas e
grupos de trabalho que desenvolvam atividades sob seu gerenciamento;

XV -- pronunciar-se sobre as proposições de alteração na legislação ülnanceira

municipal;

XVI

r as diretrizes
e
elaborar
para o fluxo de caixa anual bem como para seu
9

acompanhamento;
XVll
celebrar. no âmbito de sua competência, fustes, protocolos e outros acordos
com órgãos e entidades das administrações municipais. estaduais,federais e entidades de direito
público ou privado. para permuta de infomlações. racionalização de atividades e realização de
operações conjuntas;

XVlll

representara SMF junto a outros órgãos da administraçãofinanceira

federal, estadual e municipal. na sua área de competência;

XIX - expedir os atos normativos no âmbito de sua competência: e
XX -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem delegadas.

32. Descrição do PC Superintendente-Adjunto do Tesouro Municipal:
l

[[

denominação: Superintendente-Adjunto do Tesouro Municipal;

código: 1.] .2.7(CC);

llT -- requisitos: nível superior;
IV

natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Superintendente-Adjunto do Tesouro Municipal :
l
exercer funções em nível essencialmente estratégico e de alta complexidade.
com qualificação de nível superior;

11

compatibilizar e integrar, permanentemente,as atividades do

Municipal: no s termos da legislação vigentes

atribuições;

111 auxiliar o Superintendente do Tesouro Municipal no

'$

C
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V -- substituir o Superintendentedo Tesouro Municipal em
impedimentoslegais;

suas ausencias e

VI -- participar como membro efetivo da Junta dos Gestores Orçamentários
(JUGOF). assim como substituir em suacoordenação. nos seusimpedimentos, o Superintendente;

i i \#l/\p

DDa.i

J \J .

Vll

acompanhar e representar o Superintendentedo Tesouro Municipal quando

Vlll -- coordenar as ações do Gabinete do Superintendente do Tesouro Municipall e
IX

exercer outras competências inerentes à sua área de atuação

33. Descrição do PCI de Diretor de Divisão:
1-- denominação: Diretor de Divisão;

11 código:1.1.1.6(FG)- ].1.2.6(CC);
111-- requisitos: nível superior; e

JV

naturezada função: Direção.

Constituem atribuições do Diretor de Divisão:
1 -- gerenciar a divisão a que está abeto, desenvolvendo atividades de média a alta
complexidade e essencialmentetáticas, com qualificação de nível superior;
IT -- estabelecer

diretrizes

e metas

de atuação

da divisão

a que estiver

afet(3

promovendo o planelamento e acompanhamento das ações da mesma;

atuação;

111 deHlnir.de acordo com orientação do seu superior hierárquico. prioridades de

lv

propor, construir e acompanhar os proyetos desenvolvidos na sua divã

V -- solicitar aos seussubordinados relatórios sistemáticos
de desenvolvimento das ações da divisão;

$
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VI -- definir estratégias de atuação da sua divisão;

com as demais rep' gçõescíar os relacionamentos com os demais órgãos de sua divisão, bem como

m :t &

Ihl:=:à='u;=
;:m:"==:=n;.:

IX -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem delegadas.
34. Descrição do PC Assessor da Receita Municipal:
1-- denominação: Assessor da Receita Nlunicipal;

11-- código:2.1.] .6 (FG);
111-- requisitos: ser Auditor-Fiscal

da Receita Municipal;

e

IV -- natureza da função: Assessoramento.

Constituem atribuições do Assessorda Receita Municipal:
órgão em

1 - prestar assessoramento
técnico, em matéria relacionada com as atividades do
11 -- efetuar estud

básicas para o processamento de nlan-;----.-pesquisas,
Municipal;

'

'

'--'-

''

I'-"--'J""''situ,

objetivando a elaboração de diretrizes

prugramaçao

e controle

das atividades

da Receita

111-- examinar processos e outros expedientes a serem submetidos à consideração
superior e solicitar as diligências que julgar necessáriaspara melhor mstruí-los;
.

eficácia das atividades do órgão;ose sugerir medidas visando um bom desempenhona execução e

elementos indispensávomàanhar osisrae avals programados, requisitando, quando necessário,
Vll -- exercer outras atividades pertinentes que

os
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35. Descrição do PC Assessor de Divisão da Receita Municipal:
1-- denominação: Assessor de Divisão da Receita Municipal;

[T-- código:2.] .1.4(FG);
111 requisitos: nível superior; e
IV -- natureza da função: Assessoramento.

Constituem atribuições do Assessorde Divisão da Receita Municipal:
1 -- prestar assessoramentotécnico, em matéria relacionada com as atividades
IV]
da
divisão da Receita Municipal em que estiver lotado
11 -- efetuar estudos e realizar pesque
da Receita Municipal: amento de planeamento, programação e c(mtrole das ativ dados da divisão

111-- examinar processos e outros expedientes a serem submetidos à consideração
superior e solicitar as diligências que julgar necessáriaspara melhor instrui-los;
delegados;

IV -- emitir pronunciamentostécnicos, opinando sobre assuntos que Ihe forem

V -- realizar estudose sugerir medidas visando um bom desempenhona execução e
eHlcáciadasatividades da divisão da Receita Municipal em que estiver lotado;
elemento

VI -- acompanhar os trabalhos programados, requisitando, quando necessário. os
s indispensáveis à sua análise e avaliação; e
Vll

exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem delegadas.

36. Descrição do PC Supervisor da Receita Municipal:
1 -- denominação: Supervisor da Receita

Municipal;

11-- código: 1.1.1.3(FG);
111-- requisitos: nível superior; e

IV -- naturezada função: Direção
Constituem atribuições do Supervisor da Receita Municipal :

Câmara .Nlunicipal
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1 -- chefiar o setor a que estiver abeto, desempenhandoatividades em nível
predominantemente táticas, de pequena a média complexidade, com exigência de nii ]i6r,,.õ.

,].

niveisupenor;

e
li -- estabelecer estratégias, diretrizes e metas de atuação par: o setor
S
a que estiver
abeto, promovendo o planelamento e acompanhamento de suas açõ es; ' I'

atuação;

111

de acordo com orientação do seu superior hierárquico, prioridades de

IV -- acompanhar
as atividadesdesenvolvidas
com os demaisórfãos da su'
' "'' '-'' -'e, w' 'ua

repartição, bem como com as demais repartições;

V -- providenciar, distribuir e controlar os recursos humanos e materiais necessários

à execução das atividades do setor a que estiver abeto,.juntamentecom o seu superior imediato; e
VI -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem delegadas.

37. Descrição do PC Auxiliar Técnico da Receita Municipal:
1-- denominação: Auxiliar Técnico da Receita Municipal;

[[ -- código:2.] .] .3 (FG);
111-- requisitos: mínimo nível médio; e
IV

natureza da função: Assessoramento.

Constituem atribuições do Auxiliar Técnico da Receita Municipal :
1 -- auxiliar o chefe imediato no exercício das atribuições que ]he forem delegadas\
11-- responsabilizar-se pela execução de detemlinadas atividades;
111-- realizar estudos e emitir pronunciamentos sobre assuntos relac ionados com as
ativiQades dos órgãos, inclusive na aplicação da legislação;
''

:iH"":«:;:=,;;:
V

: =.=::R:'=li T ::

da roleta de infomlações e dados
o planejamento das atividades dR

lazer contatos,por detemlinaçãoda chefia, com outros

'lço .

público ou entidades particulares em assuntos de interesse do órgão;

«K:

,.'
/
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VI -- colaborar na redução da correspondência e demais expedientes do órgão; e
Vll -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem delegadas.

38. Descriçãodo PC Superintendente-Adjunto da ReceitaMunicipal:
1 -- denominação: Superintendente-Adjunto da Receita Municipal ;

11-- código: 1.1.1.7 (FG);
111- requisitos: ser Auditor-F iscas
C
l Municipal
da Receita
IV

9

natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Superintendente-Adjunto da Receita Municipal :
com qualificação eeercer superes em nível essencialmente estratégico e de alta complexidade.

11
Municipal,

atribuições;

compatibilizar e integrar. permanentemente,as atividades da Receita

nos termos da legislação vigente;

111

iar o Superintendente

'

da Receita Municipal

''"'''

--

no cumprimento

"--

de suas

.."
u=egÜW=;=í
====:t=::s:=1;===::==T:=:z=
impedimentos legais; bstituir o Superintendente da Receita Municipal em suas ausências e

necessário;

VI

ompanhar e representa o Superintendente da Receita Municipal quando

das assessoriasda Receita Municipal; e do Gabinete do Superintendente da Receita Municipal e

Vlll
Ihe forem delegadas.
ega
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39. Descrição do PC Diretor de Divisão da Receita Municipal:
1-- denominação: Diretor de Divisão da Receita Municipal;

11-- código: 1.1.1.6(FG);
111 requisitos: ser Auditor-Fiscal da Receita Municipal;
IV

natureza da fiJnÇão: Direção.

Constituem atribuições do Diretor de Divisão da Receita Municipal:
.l
gerenciar a divisão a que estiver abeto, desenvolvendo atividades de grande a
média complexidade e essencialmente táticas. com qualificação de nível superior;
0
e
promovendo

o

11 -- estabelecerdiretrizes e metas de atuaçãoda divisão a que estiver

abeto
e

planeJamento e o acompanhamento de suas ações;

111-- deHlnir, de acordo com orientação do superior hierárquico, prioridades de

lv

propor, construir e acompanhar os proletos desenvolvidos na sua divisão;

V -- solicitar, aos seus subordinados,relatórios sistemáticos,para as devidas
análises de desenvolvimento das ações da divisão;
VI -- definir estratégias de atuação da sua divisão;
Vll -- gerenciar os relacionamentos com os demais órgãos da Receita Municipal ;

Vlll -- providenciar e distribuir os recursos humanos, materiais e orçamentários

necessáriosà execuçãodas atividades,juntamente com o seu superior imediato. bem como
controlarasua utilização;e
IX -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem delegadas

40. Descrição do PC Coordenador da Receita Municipal:
l

denominação: Coordenador da Receita Municipal;

IT-- código: 1.1.1.5 (FG);
rír ---- rÉ"'nl;a;+n«.

n{.,.l

...n.

r:íor; e
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IV -- natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Coordenador da Receita Municipal :
1-- gerenciar as atividades da unidade de trabalho a que estiver af'eto;
11 estabelecer diretrizes e metas de atuação para a unidade de trabalho a que estiver
, promovendo o planelamento e acompanhamentode suas ações da mesma, desenvolvendo
atividades de média complexidade, com qualiülcação de nível superior;

111 definir, de acordo com orientação do seu superior hierárquico. prioridades de

atuação;

JV -- propor. construir e acompanhar os proJetosdesenvolvidos na sua unidade de
trabalho;

V -- solicitar aos seus subordinados relatórios sistemáticos, para as devidas anal ases
de desenvolvimento das ações da unidade de trabalho;
'
VI -- definir estratégias de atuação da sua unidade de trabalho;

VIT -- gerenciar as atividades desenvolvidas com as unidades de trabalho
a
da
secretaria.be
creia
m como com as demaisrepartições;
Vlll -- providenciar, controlar e distribuir os recursos humanos, materiais e
orçamentários necessários à execução das atividades da sua Unidade de Trabalho juntamente com
o seu superior hierárquico;e

IX

exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem delegadas.

41.Descriçãodo PC de Superintendenteda Tecnologiada Informação -- STl:
l

denominação: Superintendenteda Tecnologia da Informação -- STl;

11-- código: 1.1.2.7 (CC);
]
]
111 requisitos: qualifica. ao de nível
e experiência em assuntos
superior
S
a
compatí 'eis com o cargo;
IV -- natureza da função: Direção.
Constituem atribuições do Superintend ente da Tecnologia
1 -- dirigir a STl;

®
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alterações;

IT

ropor ao Secretário Municipal da Fazendaa estrutura básica do órgão e suas

l

expealr aios nom)ativos no âmbito de sua competência;

IV -- integrar comissões, comitês, grupos ou conselhos municipais que envolvam a
política de tecnologia da informação e comunicação no âmbito do Município de Porto Alegre;

V

fomlular, gerir e acompanharas diretrizesda política de tecnologiada

VI

apresentarrelatório anua l das atividades ao Secretário Municipal da Fazenda;

informação e comunicação da SMF;

e

Vli

a
]
outras
atribuições que Ihe forem conferidas

42. Descrição do PC de Superintendente-Adjunto

de Licitações e Contratos:

l

denominação: Superintendente-Adjunto de Licitações e Contratos;

[[

código: ].1.2.7 (CC);

lrl -- requisitos: nível superior; e
IV -- natureza da fiinção: Direção.

Constituem atribuições do Superintendente-Adjunto de Licitações e Contratos:
com quajíHicação OKrcer funções, em nível essencialmente estratégico e de alta complexidade,

de Lícita
l

11- compatibilizar

e integrar, permanentemente, as atividades da Superintendência

ções e Contratos, nos termos da legislação vigente;

atribuições;

a
111-- auxiliar o Superintendente de Licitações e Co ntratos
no cumprimento de suas

IV -- coordenar as atividades de administração e de desenvolvimento organizacional ....

emitidas pelo Superintendência dej Licitaçoes e Contratos, em consonância com as diretrizes wg
V -- substituir o Suoerintendente de l .icít ações
a
e Contrato
Ç

e
ntosleuais:
impedime
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necessário;

VI

ompanhar e representar o Superintendente de Licitações e Contratos quando

Vll -- coordenar as ações do Gabinete do Superintendente de Licitações e Contratos

e das unidades da Superintendência de Licitações e Contratos; e

' ' ' ' '"''''

Vlll -- exercer outras competências inerentes a sua área de atuação.

43. Descrição do PC Secretário de Tribunal:
1 -- denominação: Secretário de Tribunal;

11 código:1.1.1.6(FG);
111-- requisitos: nível superior; e
IV -- natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Secretário de Tribunal:
1-- secretariar as sessõesdo plenário do Tribunal e de uma das câmaras. elaborando
S
C
asrespectivas
atas;

ii -- supervisionar as atlvidades de cadastramento,preparaçãoe conclusão dos
processosrelativos aosrecursos de competência do Tribunal;
111

supervisionar todos os aros necessários ao adequado funcionamento da

Secretari
e
a do Tribunal;

IV -- realizar outras competênciasprevistas no regimento intimo do Tribunal; e
V -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem delegadas.

44. Descrição do PC Secretário de Tribunal Adjunto:
l

denominação: Secretário de Tribunal Adjunto;

11-- código: 1.1.1.5(FG);
111-- requisitos: mínimo nível médio; e
IV

natureza da função: Direção.

CâmarêATunicipal
de.Porto '
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Constituem atribuições do Secretário de Tribunal Adjunto:

1 -- secretariar as sessões de uma das câmaras do Tribunal, elaborando as respectivas

11 -- auxiliar o Secretário de Tribunal na supervisão de todas as atividades
'
'' "'
'- -- '-

necessárias ao fiJncionamento da Secretaria do Tribunal;

111-- realizar outras competências previstas no regimento intemo do Tribunal; e
rV -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem delegadas.

Município:

45' Descrição do PC Controlador-Geral Adjunto da Controladoria-Geral do

-'....
Município;

1 -- denominação: Controlador-Geral Adjunto da Controladoria-Geral do
]l -- código: 1.1.1.7 (FG);
111-- requisitos: ser Auditor d e Controle Intemo; e

IV

Município:

natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Controlador-Geral Adjunto da Controladoria-Geral do

com qualificaçlo

exercer fl nções,em nível essencialmente estratégico e de alta complexidade.

11 -- compatibilizar
e integrar, permanentemente,
Controladoria-Geral do Município, nos termos da ]egislação vigente;

atribuições;

ll

iar o Controlador-Geral

do Município

as

atividades

no cumprimento

da

de suas

=n!::diR=H:t';pn.!=:1===;=J:==';!===
legais:

V

substituir o Contro]ador-Geral do Município em suasau:

Câmqr2.TWunicipal
dePO
ürto

rROC. N' 0384/19
PLE N' 0]5/19

'

Aléerre

F1. 044
REDAÇÂQFIÜAL
Aprovadoem f$ / O&'/ .aPI/Ü

REDAÇÃ0
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necessário;

VI

l

./

s./''.,

ompanhar e representar o Controlador-Geral

do Município

quando

Vll -- coordenar as ações do Gabinete do Controlador-Geral do h4unicínio e d-assessorias da Controladoria-Geral

do Municípios e

' '''

'-

''-

F'-v '. ua'

Vlll -- exercer outras competências inerentes a sua área de atuação.

46. Descrição do PC Conselheiro Tutelar:
l

denominação: Conselheiro Tutelar;

11-- código:2.1.2.5 (cc);
llr -- requisitos: Eleição Comunitária; e
IV -- natureza da função: Assessoramento.

RU;.z:;$ :1:

H:l l

\ Hllli=\=,!:;1:'i:

47. Descrição do PC Gestor de CRIP:
1-- denominação: Gestor de CRIP;
11 --

código: 1.1 .2.6 (cc);

111 requisitos: mínimo nível médio; e
IV -- natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Gestor de CRIP:
e
1 -- gerenciar unidade de trabalho a que estiver abeto,
]
desenvolvendo atividades
de
média complexidade e essencialmente táticas;

11 estabelecerdiretrizes e metas
abeto, promovendo o planelamento e acompanhamento de suas açoes;uç uç Lraoaino a que estiver\..J

atuação;

ITI

de acordo com orientação do superior hierárquico. prioridades de

Câmqr3jfWunicipal
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Trabalho;

V

ropor, construir e acompanhar os proletos desenvolvidos na sua Unidade dc

V -- solicitar. aos seus subordinados.relatórios sistemáticos Dará as del,idas
ananses de desenvolvimento das ações da unidade de trabalho;
VI

''''

,'

uv" -ua'

definir estratégias de atuação da sua unidade de trabalho;

com as demais reparüçõesciar os relacionamentos com os demais órgãos da repartição, bem como

'.."'==T;:,:;i:Ç:'=u:;::::;===T=;J:=:=::n'=h':
IX -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem delegadas.

48. Descrição do PC Secretário de Junta:
l

denominação: Secretário de Junta;

11 código: 1.1.].6(FG) - ].1.2.6(CC)

9

111-- requisitos: mínimo nível médio; e
IV -- natureza da função: Direção.
Constituem atribuições do Secretário de Junta:

..;''' U : :::H
do Exército;

l

::==':.==::: :t ::

r cumprir as instruções para o seu fiincionamento, baixadas pelo Ministro

111 estabelecerdiretrizes e metas de atuação para a Junta promovendo planeamento

-t....=.

eacompanhamentode

IV

ara ajunta;

suas

ações;

'

'

"

'

'''-'

r"

-v-v--""

'

de6tnir, de acordo com orientação do Prefeito Municipal, prioridades de .:........

V acompanhar
C
l
os proletos desenvolvidos
na Junt
fb...ú'&\.
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VI - solicitar aos seus subordinados relatórios sistemáticos, para as devidas análises
de desenvolvimento das ações da Junta;

Vll

definir estratégias de atuação para a Junta;

Vlll
gerenciar os relacionamentos com os dem ais órgãos
rga do GP ) bem como com
as demais repartições;

"."'==.
;.=::;::H=:i:..iJEli=,L=.:===:.1=:==:
:1:1:=:;;:=:1T=':
X -- exercer outras atividades pertinentes que ]he forem delegadas

49. Descriçãodo PC Diretor:
1 -- denominação:

Diretor;

11-- código: 1.1.].7(FG) - 1.] .2.7(cc);
111-- requisitos: nível superior;
IV

natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Diretor:
1 -- gerenciar a divisão a que está abeto, com atividades de alta comi)lexidade e
predominantemente estratégicas.com qualificação de nível superior
S
11 -- estabelecer diretrizes e metas de atuação da div irão
S
abeto
e
a que estiver
promovendo o planeamento e acompanhamento das ações da mesma;

atuação;

Tll

de acordocom orientaçãodo titular da repartição,prioridadesde

l V -- gerenciar os proletos desenvolvidos na divisão;
V -- solicitar aos seus subordinados relatórios sistemático
de desenvolvimento das ações da divisão;
VI

9

definir estratégias de atuação da divisão;

Vrl gerenciar os relacionamentos com os demais
com as demais repartições;
#

Câmqrê.TWunicipal
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
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Aprovadoem
ÍIÍ / Oà'/.2Üãw

l

REDAÇÃOFINAL

./'

SecéKHa

Vlll -- responsabilizar-se. administrativamente. pelo gerenciamento de - essoas e
grupos de trabalho que desenvolvam atividades sob suadireção e'' '
--' --"'-' uç p
IX -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem delegadas

50. Descrição do PC Ouvidos SUS:
l

denominação:Ouvidor SUS;

11-- código: 1.1.2.8 (cc);
111-- requisitos:

nível superior; e

IV -- natureza da função: Direção.
Constituem atribuições do Ouvidor SUS:

; S H:==.:===::,5e::j:,:i=:=::
:là:,Yn;:.,==HJ:
11
planelamento

e

estabelecer prioridades de atuação da Ouvidoria

acompanhamento

de

suas

ações;

'

'"

StlS

promovendo o

'

.'----v-"--uv

-'

-'

111 buscar o aprimoramento do processo de prestação de servi.o nl'lblico de s8-'-H
por meio de instrumentos de gestãoem prol do cidadão;
'' ' 'y- r'
uv o"uu'..,
atividades da Ouvjdopresentar, periodicamente. ao Secretário Municipal de Saúde,relatórios das

Ouvidoria SU V

nir, juntamente com sua equipe técnica, estratégiasde atuação para a

Saúde e outrasVI ti gerenciar os relacionamentos com as demais áreas da Secretaria Municipal de

Vll -- exercer outras atividades pertinentes que ]he forem delegadas.

Geral do

51. Descrição do Coordenador

l

Administrativo-Financeiro

r
denominação Coordenador
gira.
Administrativo-FI
nanceiro;
í'. .#w\.

da ProcuradoriiR=l$1
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11-- código: 1.1.1.7 (FG);
111-- requisitos: nível superior; e
IV -- natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do CoordenadorAdministrativo-Financeiroa
instituídas pela Lei n' 11.979, de 22 de dezembro de 2015.

' '- ' --

"-'

aqui-a'

52. Descrição do PC de Responsável por Atividades l:
1-- denominação: Responsável por Atividades l;
[[ -- código: ] .] .l .l (FG);

111 requisitos: mínimo nível médio; e
IV -- natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Responsável por Atividades l:
1-- execução de atividades simples, sem exigência de qualinlcação de nível superior;
atuação;

11-- definir, de acordo com orientação do seu superior hierárquico, prioridades de

1 -..=.,.
111-- chefiar e acompanhar o andamento dos processos decorrentes da atividade oeja
qualestiverresponsável;

IV -- exercer outras atividades pertinentes que ]he forem dejeaadas de acordo com
as competências da unidade de trabalho a que estiver af'eto.
"--- -'.-v '.,v--53. Descrição do PC de Responsável por Atividades ll:
1 -- denominação:

[[

Responsável por Atividades

código:1.1.].2(FG);

111-- requisitos: mínimo nível médio; e
IV

natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Responsável por

ll;

b
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nivelsuperior;

específicas;

atuação; e

1 -- executar tarefas de pequena complexidade. sem exigência de qualificação de

ll -- liderar a organização de pequenos grupos para execução de atividades

111

r, de acordo com orientação do seu superior hierárquico, prioridades de

IV -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem delegadas de acordo com
as competências da unidade de trabalho a que estiver abeto.

'

""'

' "-'--

-

54. Descrição do PC de Responsável por Atividades lll:
1 -- denominação:

Responsável por Atividades

lll;

11-- código: 1.1.1.3 (FG);
111 requisitos: mínimo nível médio; e
IV

natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Responsável por Atividades lll:

l
gerenciar, acompanhar e executar atividades que Ihe forem delegadas.
desempenhando atividades em nível predominantemente táticas, de pequena a média
complexidade;

11-- estabelecerdiretrizese metas de trabalho para a atividadepela qual é
responsável, promovendo o planeamento e acompanhamentode suasações;
atuação;

111 definir, de acordo com orientação do seu superior hierárquico, prioridades de
. '

IV -- chefiar e orientar grupo de servidores sob sua responsabilidade;
V -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem delegadas,de acordo com
tências daunidadedetrabalho aque estiverafeto.
'
'
'' '' ''''

55. Descrição do PC de Auxiliar lll:
1 -- denominação:Auxiliar lll;

[T-- código:2.] . 1.3(FG);

$
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111-- requisitos: mínimo nível médio; e
IV -- natureza da função: Assessoramento.

Constituem atribuições do Auxiliar lll:
l

assessorar seu superior imediato a estabelecer estratégias, diretrizes e metas de

atuação para
o setor a que estiver abeto,auxiliando no pianqamento e acompanhamento de suas
açoes;

atuação;

11-- deHlnir. de acordo com orientação do seu superior hierárquico, prioridades de

111-- acompanhar as atividades desenvolvidas em seu setor; e
providenciar, distribuir e controlar os recursos humanos e materiais
necessários à IV
imediato; e execução das atividades do Setor a que estiver abeto,juntamente com o seu superior
V -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem delegadas

56. Descrição do PC de Superintendente de Licitações e Contratos:
1-- denominação: Superintendentede Licitações e Contratos

11-- código: 1.1.2.8(cc);
111 requisitos: nível superior; e
IV -- natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Superintendentede Licitações e Contratos:
T-- coordenar, orientar e normalizar as aquisições de bens e materiais e a contratação
de serviços, obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Porto Alegre;

11 promover análises sobre as aquisições de bens.
serviços de engenharia no âmbito do Município de 'Porto Alegre

relevantesparaasdecisõesdaSMF; '

'' '"'o'--
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111-- estabelecer ações conjuntas com as outras Secretarias ou com os outros

órgãos;

lv

apoiar o Secretário nasdecisões relativas à suaárea de competência;

V -- subsidiar propostas de diretrizes. normas e procedimentos dentro de sua área

de atuação;

:,nu=ÜRX:;ll:ii
:u : ':==:,:=:':;n;.=:=
Vll

firmar as atas de registro de preços;

Vlll -- adjudicar ou homologar os processos licitatórios, ou ambos; e
IX -- exercer outras competências inerentes à sua área de atuação.

57. Descrição do PC de Assessor Jornalista:
1 -- denominação:

Assessor Jomalista;

11-- código:1.1.2.8(cc);
111 requisitos: nível superior; e

IV

natureza da função: .Assessoramento.

Constituem atribuições do Assessor Jomalista:
l

prestar assessoramento técnico-político. diretamente ao Prefeito, na sua área de
competencta, desempenhando atividades em nível essencialmente estratégico. de alta
complexidade e com qualiHlcaçãode nível superior;

prioritários parllo analutjv P:municipal envolvam matéria de comunicação social, considerados
111-- oferecer todos os subsídios necessáriospara análise e encaminhamentosem
matéria de sua competência;
IV

manter relaci onamentos com entidades
iaa
nacionais e i
ao desenvolvimento das suas atribuições;

+
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competência;V
VI

propor o estabelecimentode contratos e convénios em matéria de sua
analisar contratos e convênios estabelecidos por diversos ÓFaãosdo Execu'i-,-

Municipal, em matéria de sua competência; e

'

' '''''

-'õ-

n'-'.vu""u

Vll -- exercer outras atribuições que Ihe forem delegadas
58. Descrição do PCI Assessor Jurídico:
T-- denominação: Assessor Jurídico;

[[ -- código:2.] .2.8(cc);
111-- requisitos: nível superior; e
IV -- natureza da função: Assessoramento.

Constituem atribuições do AssessorJurídico:

:::::::HE: UHll:illll:s'
=::u::='=E=i=:'\:":#:
prioritâios para o Executivo Municipal; envolvam matéria de naturezajurídica. considerados

matéria de sua competêncier todos os subsídios necessários para análise e encaminhamentos em

ao desenvolvimento das suas atrtonamentos com entidades nacionais e intemacionais, necessários

competência; V

Municipal,

propor o estabelecimentode contratos e convênios em matéria de sua

VI -- analisar contratos e convênios estabelecidos por diversos órgãos do Executi],o
'
' '' "' ' ''''"
''

em matéria de sua competência; e

Vll -- exercer outras atribuições que Ihe forem delegadas.

59. Descriçãodo PC Comandante-Geral da Guarda

l denominação Comandante-Geral
a da Guarda
r
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11 código:1.1.1.8(FG);
111-- requisitos: mínimo nível médio; e
IV -- natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Comandante-Geral da Guarda Municipal:

1 -- exercer a coordenação geral do Comando-Geral da Guarda Municipal,
e
desempenha
tdo atividades em nível essencialmente estratégico. de alta complexidade;
11 estabelecer prioridades de atuação da sua unidade de trabalho. nremovendo
e
o
planeamento

e acompanhamento de suas ações;

atuaçãoda suaunidlTI
executar aslp=oridades gerais estabelecidaspara a repartição, no âmbito de
IV

coordenar os proletos desenvolvidos na sua unidade de trabalho;

V -- solicitar aos seus subordinados relatórios sistemáticos, para as devid as análises
de desenvolvimento das ações da unidade de trabalho;
S
VI -definir, juntamente com sua equipe técni ca, estratégias
a
de atuação para a UT )

Vll -- gerenciar os relacionamentos com os demais órgãos;
Vlll

-- responsabilizar-se,

administrativamente,

pelo gerenciamento de pessoas e

grupos de trabalho que desenvolvam atividades sob seu gerenciamento; e
IX

exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem delegadas

60. Descrição do PCISecretário Adjunto:
1-- denominação: Secretário Adjunto;

11-- código: 1.] .2.8 (cc);
111 requisitos: mínimo nível médio; e

IV -- naturezada função: Direção.
Constituem atribuições do Secretário Adjunto:
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1-- compatibilizar e integrar,pemaanentemente.
as atividadesda Secretaria.nos
termos da legislação vigente;
11 auxiliar o Secretário no cumprimento de suas atribuições;
izaci
111 coordenar as atividades de administração e de desenvolvimento org anizacional
no âmbito da Secretaria.em consonânciacom as diretrizes emitidas pelo Secretário;

IV -- substituir o Secretário em suas ausênciase impedimentos legais;
V

representar o órgão, em conjunto com o Secretário Municipal; e

VI

coordenar as ações do Gabinete do Secretário e das assessorias da Secretaria

6]. Descrição do PC de Superintendente da Receita Municipal:
l

denominação: Superintendente da Receita Municipal ;

11 c(5digo:1.1.1.8 (FG);
111-- requisitos: ser Auditor-Fiscal da Receita Municipal; e
IV -- natureza da função: Direção.

Constituem atribuições do Superintendenteda Receita Municipal:
1-- dirigir a Receita Municipal, desempenhando atividades em nível essencialmente
S a
estratégia
o, de alta complexidade e com qualificação de nível superior;
l do órgão e suas
da Fazenda a estrutura b ásica

[[

propor ao Secretário Municipal

ITI

apresentarrelatório anual das atividades ao Secretário Municipal da Fazenda;

alterações;

IV elaborar o Demonstrativo de DesoneraçõesFiscais, documento integrante da
proposta do orçamento anual;

municil)al;

V -- pronunciar-se sobre as proposições de alteração na legislação tributária

VI celebrar, no âmbito de sua competência. ajustes.
com órgãos e entidadesda Administração Municipal,
público ou privado, para pemluta de informações
operações conjuntas;

q
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Alegre
REDAÇÂOFINAL

Vll

indicar

representantes em órgão colegiado

de julgamento

de recursos

tributários;
VIVI -- representar a SMF junto a outros órgãos da Administração Tributária
Federal, Estadual e Municipal, na sua área de competência;

IX -- expedir os atos normativos no âmbito de suacompetência.

X

e
deHinír, de acordo com orientação do secretário municepal da Fazenda

prioridades de atuação;
XI -- definir estratégias de atuação da Receita Municipal;
ICI
r
e
Xll
estabelecer diretrizes e metas de atuação da Receita M unicipal
) promovendo
o planeamento e o acompanhamentode suasações;

Xlll -- promover reuniões periódicas entre os diretores de divisões da Receita
M.unicipal, para discutir assuntos inerentes ao gerenciamento e execução das atividades;

XIV

solicitar aos seus subordinadosrelatórios sistemáticos. para as devidas

análises de desenvolvimento das ações das divisões da Receita Municipal;
XV
XVI

gerenciar os proletos desenvolvidos na Receita Municipal;
gerenciar os relacionamentos com os demais órgãos da Secretaria;

XVTT -- responsabilizar-se, administrativamente, pelo gerenciamento de pessoase
grupos de trabalho que desenvolvam atividades sob seu gerenciamento; e
XVlll -- exercer outras atividades pertinentes que Ihe forem delegadas." (NR)

