Prefeitura Municipal de Marília
ESTADO DE SÂO PAULO

DECRETO NÚMERO 1 1 4 O8 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014
REGULAMENTA A COMPETÊNCIA E AS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. REVOGA O DECRETO N° 9831/08

VINÍCIUS A. CAMARINHA, Prefeito Municipal de Marília, usando de
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Protocolo n° 8736/14,
DECRETA:

Art r. A competência e as atribuições da SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PÚBLICAS, órgão integrante da Administração Direta, da Prefeitura Municipal de
Marília, ficam definidas da forma como segue:

COMPETÊNCIA: Órgão incumbido de planejar o custo, executar, supervisionar e
fiscalizar todas as obras públicas realizadas em próprios municipais,
por servidores ou por empresas contratadas através de processo de

licitação; promover reparos ou adaptações necessárias para
conservação dos próprios municipais, vias \a-banas, estradas rurais,
pontes de madeira, galerias de águas pluviais, redes elétricas e de
iluminação pública. Controlar, providenciar e executar todos os
serviços afetos à frota municipal compreendendo: documentação,
guarda, conservação, abastecimento e controle dos veículos.

ATRIBUIÇÕES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
I-

programar, em coordenação com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, a
execução de cada obra dentro do esquema de programação geral do Município;

II-

supervisionar todas as obras públicas do Município, quando realizadas pela
Prefeitura, e fiscalizar aquelas de execução por empreitada;

III-

coordenar as medições das tarefas executadas sob regime de empreitada e informar
os processos de entrega da obra para o respectivo pagamento;

IV-

programar, sempre que necessário, o plano de construção, conservação e
recuperação das estradas municipais, vias públicas, pontes, bueiros, galerias e bocas
de lobo;

V-

coordenar e acompanhar a execução de obras e serviços que, por convênio com
órgãos públicos, sejam realizados no Município;

VI-

opinar sobre medidas corretivas em irregularidades apuradas em projetos e obras de
sua responsabilidade;

VII-

deliberar sobre pedidos de cancelamento de multas contratuais e dilatação de prazos
de obras públicas;
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VIII-

deliberar sobre projetos de redes elétricas e iluminação pública e, redes telefônicas,
apresentadas pelas concessionárias de serviço público;

IX-

coordenar a fiscalização dos serviços de reposição do asfalto e pavimento em obras
realizadas pelas concessionárias de serviço público ou empreiteiras;

X-

supervisionar as medições ou avaliações de obras, bem como os itens necessários ao
processo de pagamento.
COORDENADOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

I - responder pela organização administrativa da Garagem como tun todo, buscando a
ordem e disciplina;
II - receber, despachar e distribuir aos setores competentes toda a documentação
enviada à Secretaria;

III - conduzir a realização dos estudos necessários para o planejamento de todas as
compras de suprimentos, visando o bom andamento dos serviços;

IV - supervisionar todas as medições de obras executadas por empresas contratadas
através de processo licitatório;
V - providenciar e encaminhar toda a documentação necessária para abertura de
processo licitatório;
VI - analisar e informar ao Secretário todos os procedimentos administrativos

relativos

à Secretaria;
VII - elaborar ofícios, internos, memorandos, ordens internas, certidões, atestados; etc;

VIII - providenciar o agendamento de visitas técnicas aos locais das obras em processo de
licitação;
IX - requisitar do setor de almoxarifado, sempre que necessário, relatórios sobre os
dados estatísticos como consumo de combustível, lubrificantes e gastos na
manutenção de veículos e execução de obras e serviços;
X - Elaborar semestralmente o Relatório de Obras em Execução a ser encaminhado ao
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
XI -

executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1 - auxiliar o Coordenador de Serviços Administrativos a manter a ordem e disciplina
dentro da Garagem;
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II - dispor sobre assimtos pertinentes à vida funcional dos servidores, mantendo
controle sobre ponto biométrico, saídas durante o expediente, horas extras, etc.;
III - fiscalizar a entrada e saída de pessoal;

IV - manter em dia os lançamentos relativos ao ponto biométrico dos servidores; cuidar
das fichas de saída de servidores durante o expediente, fazendo os registros e
encaminhamentos necessários a administração central;
V - fazer o registro das horas extras semanal e mensalmente, com vistas à análise da
chefia e o pagamento;
VI - auxiliar na elaboração de comunicados, memorandos, etc.:

VII - atender a todos os assuntos pertinentes ao quadro de pessoal;
VIII - orientar e providenciar o arquivamento dos controles;
IX -

executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS

I - proceder a aquisição de materiais e serviços devidamente autorizados;
II - proceder a análise normal dos processos de compras após a licitação, instruindo-os
e formalizando as compras;
III - elaborar quadro demonstrativo de preços;

IV - elaborar, supervisionar, fazer e destinar os pedidos de compras;
V - manter contato com fornecedores, visando ao cadastramento, coleta de preços e
aquisição de material;

VI - organizar e manter atualizado o cadastramento, coleta de preços e aquisição de
material;

VII - organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores, controle de padronização
de material e catálogo de preços;

VIII - executar os serviços de atendimento e orientação às iinidades administrativas sobre
aquisições de materiais;

IX - recebereconferirtodos os empenhos, promovendo oenvio deles aos interessados^
á/
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X - providenciar o registro de forma legível nas requisições, das opções consideradas
interessantes para compra, assim como os preços unitários e totais e demais
condições, nome da firma vencedora e endereço, dados esses que irão ser utilizados
pelo serviço de empenho visando a aquisição;
XI -

executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
I - supervisionar e elaborar o Relatório Mensal de atividades da Secretaria;
II - ajudar na elaboração do Relatório de Obras em Execução a ser encaminhado ao
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

III - executar e acompanhar as informações em todos os protocolos e documentos
encaminhados à Secretaria;

IV - orientar e executar a digitação de ofícios, internos, memorandos, certidões,
atestados, etc;

V - manter o controle de todos os documentos (protocolos, internos, memorandos, etc)
que entram e saem da Secretaria;

VI - acompanhar, fazer a distribuição dos documentos aos diversos setores da Secretaria;
VII -

executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DO SETOR DE CONTROLE E TRÂMITE DE PROTOCOLOS
I - manter o controle dos documentos que entram e saem da Secretaria (protocolos,
internos, memorandos, ofícios etc.);

II - executar informações nos protocolos e documentos encaminhados à Secretaria;
III - auxiliar na digitação de ofícios, internos, memorandos e certidões, atestado etc,
IV - fazer a distribuição dos documentos ao diversos setores da Secretaria;
V - auxiliar e prestar informações do andamento dos documentos recebidos na
Secretaria;
VI -

executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DO SETOR DECONTROLE DE FREQÜÊNCIA
I - auxiliar o encarregado administrativos a manter a ordem e disciplina dentro da
Garagem;
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II - manter o controle sobre o ponto biométrico dos servidores, saídas durante o
expediente, horas extras, etc;

III - manter em dia os lançamentos relativos ao ponto biométrico dos servidores;
IV - fazer o controle de registro das horas extras semanais e mensais;

V - atender a todos os assuntos pertinentes ao quadro de pessoal;
VI - auxiliar e providenciar o arquivamento dos controles de pessoal;
VII - comunicar o Setor Pessoal os assuntos pertinentes, acidentes de trabalho, etc,
referente à vida funcional dos servidores;
VIII -

executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DO SETOR DE ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES
I - coletar e distribuir o recebimento de documentos e correspondências entre os
diversos setores;

II - realizar tarefas auxiliares a recepção, atender telefonemas e encaminhar pessoas a
seções devidas;
III - prestar informações de rotinas, com atenção e cordialidade;
IV -

executar outras tarefas afins.
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO

I - exercer atividades de controle e registro de entrada e saída de material de qualquer
natureza, estocagem e catalogação, preenchimentos de guias e requisições, coleta
simples de preço, previsão das necessidades e avaliação de qualidade do material;

II - fiscalizar e controlar a arrumação e correto acondicionamento dos materiais,
solicitado as reposições necessárias;
III - manter rígido controle sobre os lançamentos de materiais efetuados pelo
almoxarifado e pela entrega dos balancetes;
IV - participar dos levantamentos físicos e anuais, coordenado e acompanhado as
contagens dos materiais estocados;

V - prestar as informações necessárias à elaboração da proposta orçamentária;
VI - prestar e redigir relatórios periódicos e dados estatísticos;
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VII - determinar e aprovar a previsão de estoque de material de consumo;

VIII - orientare prestar informações sobre especificações e padronização de materiais;
IX - conferir os materiais no ato da entrega;

X - providenciar a execução de balancetes mensais e balanço anual a ser encaminhado
ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
XI -

executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DO SETOR DE ENTREGA E CONTROLE DE MATERIAIS

I - entrega e controle de materiais mediante requisição de material em estoque;
II - controle de entrega de materiais para os setores conforme estimativa de uso;

III - orientar e auxiliar na conferencia de estoque físico e virtual;

IV - conferencia de materiais no ato da entrega, verificando se corresponde com o
solicitado;

V - orientar e separar os materiais no almoxarifado por tipo de classificação;
VI - atender o publico quando necessário, passando informações do que se tratam as
atribuições deste setor, ou encaminhado para o seu destino;
VII - auxilia o encarregado de almoxarifado a manter a ordem no setor de almoxarifado;
VIII -

executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DO SETOR DE CONFERÊNCIA DE ESTOQUE E
NOTAS FISCAIS

I - conferencia de estoque físico e virtual;
II - conferencia das notas fiscais no ato da entrega;

III - atendimento ao publico e fornecedores quando necessário, passando informações do
que se tratam as atribuições deste setor, ou encaminhando para o seu destino;

IV - enviar emails para fornecedores solicitando entrega de mercadorias, mediante
autorização de fornecimento;

V - auxiliar o encarregado de almoxarifado a manter a ordem no setor de almoxarifado;
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VI - informar ao encarregado de almoxarifado a necessidade de compra de material de
consimio quando o estoque estiver baixo;
VII -

executar outras tarefas afins.

COORDENADOR DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-30)
I-

II-

programar, juntamente com o Secretário Municipal de Obras Públicas, a execução de
cada obra, dentro da programação geral da Administração Municipal;
supervisionar os levantamentos e planilhas de custos das obras a serem licitadas;

III-

supervisionar a execução de obras e serviços que, por convênio com órgãos públicos,
sejam realizadas no Município;

rV-

coordenar e encaminhar os documentos necessários para abertura de processos
licitatórios referentes a obras e serviços de engenharia;

V-

efetuar medições ou avaliações de obras, bem como calcular e conferir os itens
necessários ao processo de pagamento;

VIVII-

coordenar e supervisionar os serviços de topografia;
executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE
ELÉTRICA, TELEFONIA E HIDRÁULICA
I-

planejar junto com o Secretário, as obras a serem executada nas áreas de elétrica,
telefonia e hidráulica dentro do esquema de programação geral do Município e nos
próprios Municipais;

II-

deliberar e fiscalizar os projetos de redes elétricas e iluminação pública, telefonia e
hidráulica, apresentados por concessionárias de serviços públicas ou particulares;

III-

coordenar e fiscalizar as obras

nas áreas de elétrica, telefonia e hidráulica

executadas sob regime de empreitada, informando os processos de entrega das obra e
as medições para os respectivos pagamentos;

IV-

realizar perícias para elaboração de laudos técnicos em obras públicas, opinando
sobre medidas corretivas para prevenção de incêndio ou outras irregularidades
apuradas;

V-

elaborar projetos de obras elétricas, de telefonia e de hidráulica a serem execui
nos próprios municipais ou iluminação pública de responsabilidade da
Administração Municipal;
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executar outras tarefas afins.

DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
I-

planejar junto com o Secretário as obras a serem executadas dentro do esquema de
programação geral da Administração Municipal;

II-

fiscalizar e informar ao Secretário o andamento de todas as obras e serviços
executados por empreitada e os realizados por servidores da própria Secretaria em
próprios municipais;

III-

elaborar projetos de pequenas obras, adaptações e reformas em próprios municipais;

rV-

realizar perícias para elaboração de laudos técnicos em obras públicas;

V-

executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E

FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
I-

II-

planejar junto com o Secretário todas as obras a serem executadas dentro do
esquema de programação geral dos orçamentos da Administração Municipal;
coordenar e fiscalizar a elaboração das obras públicas;

III-

efetuar as avaliações das obras, bem como calcular os itens necessários para reforma
e ampliação de próprios municipais e os respectivos orçamentos;

IV-

providenciar a execução das documentações necessárias para abertura de processo
licitatório para execução de obras, como planilhas orçamentárias, memoriais
descritivos e cronogramas;

V-

executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE TOPOGRAFIA

I - acompanhar, orientar e auxiliar na execução dos levantamentos topográficos em
geral;
II - acompanhar, orientar e auxiliar nos levantamentos planialtimétricos cadastrais de
áreas com especificação de medida (metros), comprovante, tipo de vegetação, tipo
de solo, cálculos de áreas para fins de projetos;

III - acompanhar, orientar e auxiliar nos levantamentos altimétrico, com cálculos de'
volume, declividades, altímetro, com calculo de volume, declividades, curvas de

níveis, perfis de terrenos e desenhos dos mesmos;
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IV - acompanhar, orientar e executar nos levantamentos planialtimétricos com cálculos
de áreas, volumes, cotas de níveis, curvas de níveis, conírontantes, tipo de solo, tipo
de vegetação, construções, medidas (metros)e desenhos dos mesmos;

V - acompanhar, orientar e auxiliar na execução dos serviços de alinhamentos de
divisas, locações aterro, corte terraço e demais;
VI -

executar outras tarefas afins.

COORDENADOR DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-40)
I-

programar juntamente com o Secretário de Obras Públicas, a execução de cada
obra de iluminação pública, dentro do esquema de programação geral da
administração municipal;

II-

coordenar os serviços de execução das redes elétricas e de telefonia nos próprios
municipais e nas vias públicas quando forem de responsabilidade do Município;

III-

opinar sobre os projetos de redes elétricas, iluminação pública e telefônicas,
apresentadas pelas concessionárias de serviço público;

IV-

coordenar os serviços de instalação, conservação e manutenção elétrica e hidráulica
nos próprios municipais;

V-

efetuar medições ou avaliações de obras, bem como calcular e conferir os itens
necessários ao processo de pagamento;

VI-

coordenar a execução do planejamento dos custos das obras de elétrica, telefonia e
hidráulica;

VII-

executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO DE
PRAÇAS E AVENIDAS

I - executar serviços de manutenção de equipamentos elétricos nas avenidas e praças;
II - executar e montar as redes de energia elétrica nas avenidas e praças;
III - orientar, acompanhar e proceder a manutenção das luminárias nas praças e jardins,
quando não forem da alçada de concessionárias;

IV - orientar e executar a manutenção, fazendo os reparos necessários nas praças, jardins
e avenidas;
V -

executar outras tarefas afins.
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CHEFE DA DIVISÃO DE ELÉTRICA

I - executar serviços de manutenção de equipamentoselétricos em geral;
II - executar e montar as redes de energia elétrica e telefonia de interesse da
Administração Municipal;
III - executar e montar todas as instalações e iluminações especiais para fins de
decoração do Município;

IV - proceder à manutenção das luminárias nas praças e jardins, quando não forem da
alçada de concessionária;
V - executar a instalação elétrica e de telefonia nos próprios municipais e revisar
periodicamente, fazendo os reparos necessários;
VI -

executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE ELÉTRICA/TELEFONIA

I - orientar e executar os serviços de manutenção de equipamentos elétricos em geral;

II - orientar, acompanhar, executar e montar as redes de energia elétrica e telefônica de
interesse da Administração Mimicipal;
III - orientar, acompanhar, e executar todas as instalações e iluminações especiais para
fins de decoração do Município;
IV - fiscalizar e proceder a manutenção das luminárias nas praças e jardins, quando não
forem da alçada de concessionária;

V-

orientar e executar a instalação elétrica e de telefonia nos próprios municipais e
revisar periodicamente, fazendo os reparos necessários;

VI - determinar a execução de tarefas de manutenção das instalações elétricas e de
telefonia nos próprios municipais;
VII -

executar outras tarefas afins.
/

CHEFE DA DIVISÃO DE HIDRÁULICA

^

I - orientar, acompanhar e executar serviços de manutenção das instalações hidráulicas
nos próprios municipais;

II - revisar periodicamente, os imóveis do patrimônio municipal, procedendo os reparo
que se fizerem necessários;
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III - orientar, acompanhar e executar abertura de valas e valetas que se fizer necessário
para as instalações hidráulicas, compreendendo redes de água, esgoto e águas
pluviais de reparos e obras do município;
IV - acompanhar, orientar e zelar pelo material e ferramentas utilizadas para execução
dos serviços;
V -

executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DO SETOR DE SERVIÇOS

I-

auxiliar na execução de instalações elétricas, telefonia e hidráulica nos próprios
municipais;

II -

controlar a aquisição de materiais, equipamentos e ferramentas para o bom
andamento do setor;

III -

zelar pela guarda, manutenção e conservação dos equipamentos e ferramentas
utilizados no setor;

IV -

executar outras tarefas afins.

COORDENADOR DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-50)
I-

II-

III-

programar, juntamente com o Secretário Municipal de Obras Públicas, a execução
das obras de galeria de águas pluviais, guias, sarjetas e pavimentação asfáltica,
dentro do esquema geral da administração municipal;
coordenar e supervisionar a execução das obras de galerias de águas pluviais, tanto
municipais quanto particulares;
analisar, vistar e fornecer as Diretrizes a serem seguidas para aprovação dos

projetos de implantação de redes de galeria de águas pluviais, nos novos
loteamentos e empreendimentos particulares;
IV-

coordenar a execução do planejamento e elaboração dos custos das obras de redes
de galerias de águas pluviais, guias, sarjetas e asfalto no âmbito municipal;

V-

efetuar medições ou avaliações de obras, bem como calcular e conferir os itens
necessários ao processo de pagamento;

VI-

executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (SOP-51)
I-

acompanhar e fiscalizar a execução da construção de rede de galerias pluviais,
bocas-de-lobo, abertura e aterro de valas, drenagens e outros serviços
complementares, conforme especificações técnicas, no âmbito municipal;
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determinar a conservação, manutenção e limpeza da canalização existente;

III -

acompanhar e fiscalizar a execução das obras e serviços em loteamentos e
empreendimentos, relativos à construção de galerias de águas pluviais, guias e
saijetas;

IV -

determinar a limpeza, manutenção, conservação e desentupimento de galerias
pluviais, bocas-de-lobo, caixas de visita e inspeção, ramais, etc,;

V -

executar outras tarefas afins.
ENCARREGADO DO SETOR DE GALERIAS PLUVIAIS

I-

executar a construção de canais, galerias pluviais, dissipador, alas de contenção,
drenos;

II-

fazer executar todos os serviços de acordo com especificações técnicas
estabelecidas;

III-

promover a realização de limpeza de bocas de lobo, galerias, caixas de centro,
preventivas e corretivas;

IV-

promover a realização de serviços de contenção de taludes e aterros;

V-

VI-

atender, de imediato, às solicitações dos órgãos da Administração Municipal, em
chamadas para reparo nos serviços específicos;
executar outras tarefas afins.
ENCARREGADO DO SETOR DE GUIAS E SARJETAS

I-

II-

distribuir e supervisionar os serviços na recuperação, construção e instalação de
calçadas, empetií-pavé, guias, saijetas, bem como o rebaixamento de guias;
fazer

executar todos os serviços de acordo

com

especificações técnicas

estabelecidas;
III-

executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DO SETOR DE SERVIÇOS DIVERSOS (SOP-54)

I-

controlar a aquisição de materiais, equipamentos e ferramentas para o bom
andamento dos serviços;

II -

coordenar os serviços relativos a galerias de águas pluviais, calçadas em petit pavê|
guias, sarjetas, rebaixamentos, alinhamentos e saijetões, de acordo com
especificações técnicas estabelecidas;
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III -

fiscalizar a utilização pelos servidores dos EPFs fornecidos;

IV -

auxiliar na execução dos serviços de construção, manutenção e desentupimento de
galerias, ramais e bocas-de-lobo;

V -

executar outras tarefas afins.

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

I-

coordenar e fiscalizar os serviços e pequenas obras executadas pelos setores de PréMoldados, Serralheria, Carpintaria, Marcenaria, Alvenaria e Pintura;

II-

realizar os orçamentos de materiais necessários para a execução de pequenas obras,
construção, reformas e manutenção de pontes de madeira;

III-

controlar a aquisição de materiais, equipamentos e ferramentas para o bom
andamento dos serviços;

IV-

elaborar os projetos de abertura, conservação de estradas rurais, construção de caixas
de contenção e balanços;

V-

distribuir e supervisionar os serviços de terraplanagem, alargamento, conservaçãoconstrução de drenos, cercas, alambrados e pontes de madeira nas estradas rurais;

VI-

supervisionar a implantação de placas de identificação de vias e logradouros nos
loteamentos existentes e onde houver necessidade;

VII-

executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE MARCENARIA

I - auxiliar e orientar na montagem e desmontagem de andaimes;
II - montagem e desmontagem de palcos e passarelas em estrutwas metálicas;

III - orientar os servidores necessários aos diversos órgãos da Administração, no tocante
a móveis, utensílios, painéis, placas quadros e outras utilidades de madeira;
IV - fazer executar todos os serviços de acordo com especificações técnicas
estabelecidas;

V - orientar, auxiliar e executar consertos, reformas e restaurações de objetos de
madeira de bens patrimoniais móveis do Município;
VI - orientar, acompanhar e executar a fabricação de mesas, cadeiras, prateleiras
armários, e outros móveis necessário ao serviço publico;
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VII - orientar, auxiliar e executar o assentamento de portas, rodapés, guamições e paredes
divisórias;

VIII - acompanhar e executar serviços de vemiz;

IX- auxiliar e manter em ordem a oficina, as ferramentas e equipamentos de
responsabilidade do setor;

X - acompanhar, orientar e executar a manutenção e construção de cercas, tapumes, etc;
XI -

executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE CARPINTARIA

I - supervisionar e colaborar na montagem e desmontagem de andaimes;

II - supervisionar e colaborar na montagem e desmontagem de palcos e passarelas em
estrutura metálica;

III - supervisionar e executar todas as fimções em serviços de carpintaria;
IV - construção reconstrução e reparos em madeiramento de prédios do patrimônio;
V - executar caixonados e demais formas para construção de prédios mimicipais;
VI - fazer executar todos os serviços de acordo com especificações técnicas
estabelecidas;

VII - supervisionar e colaborar em afiar, engraxar máquinas do setor;
VIII - orientar, supervisionar e executar o assentamento de portar, rodapés, guamições e
paredes divisórias;
IX - supervisionar, organizar a oficina e manter em ordem as ferramentas e
equipamentos de responsabilidade do setor;

X - orientar, supervisionar e executar a manutenção e construção de cercas, tapumes
etc;
XI -

executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE PINTURA

I - supervisionar e executar o preparo e a pintura de superfícies internas e externas de
edifícios públicos municipais;

f
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II - orientar e colaborar com a limpeza, escovamento, lixamento e massamento das
superfícies a serem pintadas;

III - atentender, de imediato as soluções dos órgãos da administração Municipal, em
chamados para reparo nos serviços de pintura;
IV - supervisionar e executar serviços de pintura em látex, esmalte, selador acrílico,
texturas, epox, etc;
V -

executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE SERRALHERIA

I - orientar a execução de serviços de serralheria, reparando, confeccionando estruturas
metálicas em geral, baseado em desenhos, normas e especificações;
II - orientar os subordinados na preparação do material e confecção das estruturas
metálicas, até atingirem medidas e formas adequadas ao projeto;

III - coordenar os trabalhos de interpretação de desenhos, auxiliando na elaboração da
cálculo e conferir os trabalhos com equipamentos próprios;
IV - efetuar, junto aos subordinados, o trabalho de reparos de ferros, fichários,
fechaduras, etc;

V - supervisionar e colaborar nos serviços de soldagem e trabalhos de acabamento em
obras de serralheria;

VI - executar serviços de soldagem traçados corte com ferramentas manuais e
equipamentos mecânicos;
VII - trabalhar com peças e artefatos de ferro perfilado e em chapas;
VIII - fazer ajustagem, repuxar, a fno e a quente;

IX - executar grades, portões, portas, vitrôs, gaiolas para animais do Bosque Municipal e
traves;

X - utilizar, durante o desempenho normas de suas funções, tesouras automáticas,
manuais, ponteadeiras, dobradeiras, ferramentas de ferreiro e forja;
XI - trabalhar com bronze, latão, cobre, ferro, etc;
XII - executar e orientar na pintura de fundo e anticorrozivos;
XIII -

executar outras tarefas afins.
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ENCARREGADO DO SETOR DE PRÉ-MOLDADOS

I-

executar os serviços de fabricação de pré-moldados, tubos de galerias, palanques,
guias, caixas de concreto, cavaletes, tampas de boca de lobo, segundo as
especificações técnicas estabelecidas;

II-

adotar medidas consideradas necessárias para que sejam sempre atendidas, em
tempo hábil, as demandas de pré-moldados requisitados pelos diversos serviços da
Prefeitura;

III-

executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DO SETOR DE SERVIÇOS DIVERSOS (SOP-66)
I-

programar e controlar a entrega nos locais onde estão sendo executadas as obras

pelos servidores municipais, dos materiais necessários para a sua realização;
II -

programar a limpeza dos locais onde estão sendo executadas as obras, recolhendo a
sobra dos materiais e os entulhos;

III -

executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE VIAS RURAIS

1-

II-

executar os projetos definidos no plano rodoviário rural do Município;

determinar a execução e manutenção de pontes e aterros;

III-

fiscalizar a execução de pavimentos nas rodovias municipais;

IV-

programar e controlar a execução de projetos e atividades da Coordenadoria a que
está subordinado;

V-

desenvolver projetos de abertura, conservação de estradas rurais, construção de
caixas de contenção e balanços;

VI-

determinar a execução do controle dos serviços prestados por terceiros, quanto à sua
qualidade e o efetivo cumprimento das cláusulas contratuais;

VII-

determinar a execução dos serviços de terraplanagem, compreendendo aterro,
retirada de terra, alargamento de assentamento de galerias nas estradas rurais;

VIII-

determinar a execução dos serviços de manutenção, limpeza e alargamento de rios,
abertura de valas e desobstrução de passagem de água, construção de drenos e outros
serviços semelhantes;

f.
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executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DO SETOR DE BATE-ESTACA

I-

distribuir e supervisionar os serviços na cravação das estacas em madeira para
recuperação, manutenção e construção de pontes de madeira;

II-

III-

atender, de imediato, às solicitações dos órgãos da Administração Municipal, em
chamadas para reparo nos serviços específicos;
executar outras tarefas afins.
COORDENADOR DA FROTA DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

I-

atuar na coordenação do transporte de pessoal, inclusive no que tange aos servidores
e alunos assistidos pela Prefeitura com este serviço;

II-

responder pela frota de veículos, no que diz respeito à guarda, conservação e
controle dos veículo;

III-

responder pelo controle dos setores de abastecimento de veículos, lavagem,
lubrificação e borracharia, inclusive pela formulação das escalas de plantão destes
setores;

IV-

V-

VIVil-

VIII-

manter o controle sobre a documentação 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 muha;

conduzir os estudos necessários para o planejamento de compras para frota;
acompanhar e fiscalizar todo procedimento de recuperação dos veículos da frota
municipal, juntamente com a Coordenadoria de Manutenção de Veículos;
executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLEDE DOCUMENTAÇÃO DA FROTA
I - supervisionar e manter controle sobre a documentação dos veículos da frota
municipal;
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II - supervisionar, orientar e acompanhar todos os processos relativos a infração de
trânsito que venham 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 de multas;

III - providenciar a documentação dos veículos adquiridos pela Administração
Municipal, bem como daqueles doados à Prefeitura;

IV - supervisionar e manter atualizado o cadastro dos veículos pertencentes à frota
municipal;
V -

efetuar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (SOP-72)
I-

coordenar a distribuição dos serviços de transportes de materiais e equipamentos de
acordo com os veículos da frota da SOP;

II -

atender as Secretarias que solicitam o transporte de materiais diversos para eventos,
exposições, etc.;

III -

coordenar os atendimentos com o caminhão pipa, cooperando com o DAEM
quando há falta d'água;

IV -

executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DO SETOR DE SERVIÇOS DIVERSOS (SOP-73)

I-

auxiliar na elaboração do cronograma de atendimento às solicitações de transportes
diversos;

II -

auxiliar na distribuição dos serviços para cada veículo de transporte da frota da
SOP;

III -

executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO DA FROTA

I - supervisionar todo o serviço de abastecimento executado pelos auxiliares
orientando-os em suas tarefas;

II - controlar a abastecimento de todos os veículos da frota municipal;
III - responsável em controlar o estoque dos tanques de combustível (álcool, gasolina e
diesel);

IV - manter atualizado treinamentos e cursos de segurança com todos os servidores;
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V - controlar estoque e entrega de lubrificante de tambores de 200 litros;
VI -

executar outras tarefas afins.

COORDENADOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
I-

II-

gerenciar a manutenção da frota buscando, sobretudo, a agilização do atendimento e
a melhoria constante da qualidade dos serviços;
definir a ordem de execução dos serviços de manutenção;

III-

orientar a equipe de mecânicos na execução dos serviços, buscando atingir um índice
de qualidade cada vez maior;

IV-

controlar o empenho e produtividade das equipes;

V-

VIVII-

emitir autorização expressa para liberação de servidores que necessitem ausentar-se
durante o expediente, seja para prestar atendimento externo ou mesmo para assuntos
particulares;

definir as escalas de plantão, quando necessário;
providenciar a conferência e avaliação freqüente do ferramental utilizado pelos
servidores;

VIII-

controlar os setores de soldagem, fimilaria, pintura e mecânica;

IX-

proceder ao recebimento das viaturas destinadas à manutenção, mediante
preenchimento das respectivas ordens de serviço;

X-

coordenar o mapeamento das ordens de serviços, visando a acompanhar a evolução
diária dos atendimentos de oficina, mostrando o perfil dos prazos de espera, de
execução e de liberação dos serviços;

XI-

controlar os pedidos de peças e seu encaminhamento ao setor responsável pelas
compras;

XII-

emitir, mensalmente, a relação de serviços prestados a cada Secretaria ou órgão da
Administração;

XIII-

manter fichário individual das viaturas, com anotações relativas a peças e serviços
executados na reparação do veículo, visando a formar um banco de dados que
permita avaliar a reincidência de problemas e os custos envolvidos por unidades;

XIV-

executar outras tarefas afins.
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CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS/OFICINA

I - proceder a aquisição de peças e serviços devidamente autorizados;
II - proceder a análise normal dos processos de compras após a licitação, instruindo-os
e formalizando as compras;

III - acompanhar, orientar e elaborar quadro demonstrativo de preços;
IV - elaborar supervisionar, fazer e destinar os pedidos de compras;
V - manter contato com fornecedores, visando ao cadastramento, coleta de preços e
aquisição de material;

VI - orientar e manter organizado a atualização do cadastro de fornecedores, controle de
padronização de material e catálogo de preços;
VII - executar os serviços de atendimento e orientação às unidades administrativas sobre
as aquisições de materiais;

VIII - receber e conferir os empenhos, promovendo o envio deles aos interessados e ou
almoxarifado;

IX - orientar e providenciar os registros de forma legível nas requisições, das opções
consideradas interessantes para compra, assim como os preços unitários e totais e
demais condições, nome da firma vencedora e endereço, dados esses que serão
utilizados pelos serviços de empenho, visando aquisição;
X -

executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (SOP-82)
I-

distribuir e supervisionar os serviços do lavador de veículos, do setor de soldagem
e do setor de manutenção elétrica automotiva;

II -

organizar, em ordem de prioridade, o atendimento para manutenção dos veículos da
frota;

m -

determinar a conferência e avaliação das ferramentas e equipamentos utilizados
pelos servidores, freqüentemente;

rV -

definir as escalas de plantão, quando necessário;

V -

executar outras tarefas afins.
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ENCARREGADO DO SETOR DE LAVAGEM DE VEÍCULOS

I - supervisionar e auxiliar os serviços de lavagem, limpeza, desinfecção e
enxugamento de veículos;

II - supervisionar e auxiliar na troca de óleo, pulverizar, lubrifícar e polir todos os
veículos da frota municipal;

III - supervisionar e organizar as manobras de veículos no local da lavação;

IV - supervisionar e manter em ordem o local de trabalho, conservando os equipamentos
de seu uso;

V- supervisionar o estoque de óleo de motor, xampu para lavagem de veículos,
solapam, etc.
VI -

executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE BORRACHARIA

I - supervisionar todo o serviço executado pelos auxiliares orientando-os na execução
de suas tarefas;

II - supervisionar, controlar e remover, recuperar e colocar pneus, câmaras de ar e
outros artefatos de borracha utilizados em veículos;

III - executar e supervisionar a substituição e manutenção de dispositivos guamecidos
com borracha em automóveis, caminhões e outras viaturas;

rV - orientar e executar a aplicação de remendos com borracha de ligação e cola;
V - auxiliar e orientar na limpeza e organização do setor;
VI -

executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DO SETOR DE BORRACHARIA

I-

supervisionar todo o serviço executado pelos auxiliares orientando-os na execução
de suas tarefas;

II-

remover, recuperar e colocar pneus, câmaras de ar e outros artefatos de borracha
utilizados em veículos;

III-

substituir e fazer a manutenção de dispositivos guamecidos com borracha em
automóveis, caminhões e outras viaturas;

IV-

aplicar remendos com borracha de ligação e cola;

Prefeitura Municipal de Marília
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO N° 11408/14

VVIVII-

-fl. 22-

executar serviços de conservação de máquinas e equipamentos de trabalho;
auxiliar na limpeza do local de trabalho;
executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (SOP-86)
I-

II -

distribuir e supervisionar os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos e máquinas pesadas (motoniveladoras, retroescavadeiras, trator de
esteira, pá-carregadeira, escavadeira hidráulica, tratores agrícolas e outros);
determinar o recolhimento do equipamento à oficina, quando necessário;

III -

supervisionar os serviços executados, auxiliando na execução quando forem mais
complexos;

rV -

zelar pela guarda, manutenção e conservação dos equipamentos, ferramentas e
materiais utilizados na execução dos serviços;

V-

solicitar ao setor competente as peças necessárias à manutenção ou conserto dos
equipamentos;

VI -

encaminhar, acompanhar e fiscalizar os serviços executados em oficinas
terceirizadas;

VII -

executar outras tarefas afins.

CHEFE DO SERVIÇO DE MÁQUINAS PESADAS
I-

IIIII-

realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotivos,
reparando ou ajustando transmissão, direção, freio, motor, etc., utilizando-se de
ferramental próprio, a fim de propiciar condições seguras de utilização;

vistoriar, diariamente, os veículos e equipamentos municipais;
determinar o recolhimento de veículo ou equipamento à oficina, quando se fizer
necessário;

rV-

supervisionar todo o serviço executado pelos auxiliares orientando-os na execução
de suas tarefas;

V-

manter atualizada a reposição de peças necessárias à fi-ota, requisitando-as ao setor
competente;

VI-

executar serviços de maior complexidade quanto aos consertos exigidos para o bom
funcionamento da fi-ota;
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VII-

dar assistência geral às máquinas pesadas e encaminhá-las, quando necessário, para
que se efetuem serviços fora da Garagem Municipal, em assistência especializada;

VIII-

zelar pela guarda, manutenção e conservação dos equipamentos, instrumentos e
materiais utilizados;

IX-

executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DO SETOR DE MECÂNICA DE VEÍCULOS PESADOS
I-

realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotivos
pesados, reparando ou ajustando transmissão, direção, fi-eio, motor, etc., a fim de
proporcionar condições seguras de utilização;

II-

executar serviços de maior complexidade quanto aos consertos exigidos para o bom
funcionamento da frota;

III-

zelar pela guarda, manutenção e conservação dos equipamentos, instrumentos e
materiais utilizados;

IV-

executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
I - supervisionar todo o serviço executado pelos auxiliares orientando-os em suas
tarefas;

II - vistoriar, diariamente, os veículos e equipamentos municipais;

III - determinar o recolhimento de veículo ou equipamento à oficina, quando se fizer
necessário;

IV - acompanhar a execução de serviços de fimilaria, pintura, tapeçaria, e borracharia;
V - requisitar peças e demais acessórios necessários á recuperação, conserto ou
restauração de veículos e equipamentos municipais;
VI -

executar outras tarefas afins.
ENCARREGADO DO SETOR DE FUNILARIA E PINTURA

I-

verificar a exatidão das peças confeccionadas, orientar e executar o acabamento e
instalação no local designado quando necessário;

II-

orientar e auxiliar no consertos em autos e recuperação tais como: troca de
paralamas, capôs, pachoques, assoalhos, teto, etc.;
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orientar e auxilia na confecção, reparar peças e utensílios de chapas metálicas tais
como, calhas, condutores, caixas, tanques, suportes, proteções e equipamentos e
outros.;

IV -

executar outras tarefas afins.

Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, especialmente o Decreto n° 9831, de 16 de setembro de 2008 e
suas respectivas alterações.
Prefeitura Municipal de Marília, 03 de dezembro
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