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DECRETO

XII -

Prefeitura Municipal de Marília
estado de são PAULO

11354/14

-fl. 02-

decidir sobre requerimentos e assuntos não privativos do Prefeito;

XIII -

promover a publicação dos atos oficiais;

XIV -

expedir certidões dentro do prazo de 15 (quinze) dias, de atos e petições, desde que
requeridos para fins de direito determinado.
COORDENADOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

I-

II -

assessorar o Secretário Municipal da Administração no exercício das suas funções;

despachar diariamente com o Secretário Municipal da Administração, fornecendo
subsídios para as decisões finais;

III -

coordenar o relacionamento entre o Secretário Municipal da Administração e as
demais Secretarias;

IV -

V-

elaborar internos e memorandos;

coordenar a tramitação de documentos afetos à Secretaria Municipal da
Administração;

VI -

elaborar pedidos de compras de interesse da Secretaria Municipal da Administração;

VII -

zelar pelo bom funcionamento da unidade, cumprindo e fazendo cumprir normas
relativas à Administração Pública;

VIII IX X -

supervisionar os serviços de telefonia e de zeladoria do Paço Municipal;
conferir relatório de ponto mensal dos servidores lotados na Secretaria;
executar outras tarefas afins,
ASSISTENTE

I-

II -

receber e encaminhar documentos;

controlar a admissão e demais assuntos pertinentes aos legionários, bem como
conferir os comprovantes de pagamento dos respectivos salários e realizar a
confecção dos pedidos de vale transporte daqueles que prestam serviços á Secretaria
Municipal da Administração;

III -

colaborar na redação, preparação e formalização dos despachos;

IV -

elaborar internos e memorandos;
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despachar diariamente com o Secretário Municipal da Administração, fornecendo
subsídios para as decisões finais
conferir relatório de ponto mensal dos servidores lotados na Secretaria;
elaborar pedidos de compras de interesse da Secretaria Municipal da Administração;
expedir certidões de inteiro teor de protocolos em geral;
executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS
I-

II -

receber e encaminhar documentos;

colaborar na redação, preparação e formalização dos despachos;

III -

elaborar internos e memorandos;

IV -

despachar diariamente com o Secretário Municipal da Administração, fornecendo
subsídios para as decisões finais

VVI VII VIII -

conferir relatório de ponto mensal dos servidores lotados na Secretaria;
elaborar pedidos de compras de interesse da Secretaria Municipal da Administração;
expedir certidões de inteiro teor de protocolos em geral;
executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE SERVIÇOS JURÍDICOS
I-

assessorar os órgãos da Secretaria Municipal da Administração nas questões
administrativas;

II -

prestar consultoria jurídica, quando solicitado pelos órgãos da Secretaria Municipal
da Administração;

III -

prestar informações e emitir pareceres em processos submetidos à sua apreciação;

IV -

executar outras tarefas afins.
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SECRETARIAMUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
I-

auxiliar na execução dos trabalhos afetos aos demais órgãos da Secretaria, quando
devidamente convocado;

II -

III -

assessorar a Secretaria Municipal da Administração na elaboração de decretos e
portarias de competência do Executivo;
executar outras tarefas afins.
SUPERVISOR DE ATOS OFICIAIS

I-

colecionar, encadernar e manter sob sua guarda os originais das leis, decretos e
portarias, bem como disponibilizá-los após a devida digitalização, no sistema de
documentação online para pesquisa interna e externa;

II -

editar e fazer publicar diariamente, o Diário Oficial do Município de Marília DOMM, constando os atos oficiais da Prefeitura, da Câmara e dos órgãos da
Administração Indireta do Município;

III -

encaminhar os respectivos processos relativos aos Decretos e Portarias expedidos,
quando houver, às unidades competentes;

IV -

prestar atendimento ao público sobre assuntos relativos aos atos oficiais;

V-

realizar a atualização da legislação consolidada do Município a ser disponibilizada
no site da Prefeitura;

VI -

executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

I-

manifestar-se em protocolos opinando pela instauração ou não de processos
administrativos, disciplinares e de sindicância;

II -

receber e instaurar os processos administrativos e processos administrativos
disciplinares;

III -

autuar os processos;

IV -

elaborar as citações, intimações e convites para as partes envolvidas nos processos;

V-

presidir as audiências a serem realizadas pelas Comissões;
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VII -
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elaborar relatório final da decisão das Comissões;

colher assinaturas dos membros de comissões em pareceres ou em folhas de
processos;

VIII -

dar ciência aos membros de comissões da agenda periódica de trabalhos;

IX -

receber defesas prévias ou finais pertinentes aos processos, protocolos, ofícios e
memorandos destinados às Comissões, encaminhando-os ao respectivo Presidente;

X-

providenciar as cópias de processos administrativos, processos administrativos
disciplinares ou sindicâncias quando solicitado, mediante prévia anuência do
respectivo Presidente da Comissão;

XI -

auxiliar na autuação dos autos, promovendo a numeração e a inserção dos carimbos;

XII -

atender aos advogados constituídos nos processos;

XIII -

secretariar os trabalhos da Comissão Processante Disciplinar Permanente e Comissão
Permanente de Sindicância, bem como Comissões Especiais, se for o caso;

XIV -

digitar as declarações e os depoimentos de processados e testemunhas nas audiências
dos Processos Administrativos e Sindicâncias, bem como as atas e demais
documentos necessários ao registro das audiências, termos de audiências e termos de
deliberações;

XV-

XVI XVII -

responsabilizar-se pela aquisição e reposição do material de expediente utilizado
pelas Comissões, como papéis timbrados, sulfites, capas de processos, formulários
existentes, cartuchos de impressoras, etc.;
auxiliar na elaboração de relatórios, citações, intimações e convites;
providenciar junto à Divisão de Entrega de Documentos Diversos o envio de
citações, intimações, dirigidas aos processados, advogados, empresas e testemunhas,
colher recibo dos documentos entregues e verificar o andamento de entregas e
remessas, de modo a que sejam efetivadas;

XVIII -

receber os processos dirigidos às Comissões, bem como fazer a remessa aos
interessados dos processos oriundos da Unidade, ou daqueles que por esta forem
recebidos, podendo recusar a recepção de processos cujas folhas não estejam
devidamente numeradas;

XIX -

manifestar-se nos processos de acidente em serviço como membro da Comissão
Especial de análise de acidente em serviço;
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auxiliar nos procedimentos de correição;

responder e dar o devido encaminhamento das demandas provenientes da Ouvidoria
Geral do Município relativas a matérias pertinentes à Coorregedoria Geral do
Município;

XXII XXIII -

exercer tarefas referentes aos recursos humanos;
executar outras tarefas afins.

DIRETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

I-

elaborar os projetos de iniciativa do Prefeito Municipal, assim compreendidos os
projetos de lei, os projetos de lei complementar e os projetos de emenda à Lei
Orgânica do Município, acompanhando suas tramitações na Câmara Municipal;

II -

após a aprovação dos projetos, receber os respectivos autógrafos e formalizar os
textos das leis ordinárias e das leis complementares, encaminhando-os para
publicação no Diário Oficial do Município e demais providências cabíveis;

III -

após a promulgação das leis, encaminhar os respectivos protocolos às unidades
competentes;

IV -

formalizar os vetos apostos pelo Prefeito Municipal, acompanhando sua tramitação
na Câmara Municipal;

V-

controlar todos os prazos referentes ao processo legislativo das leis e das leis
complementares;

VI -

manifestar-se em protocolos e processos que lhe forem encaminhados;

VII -

manter o controle de indicações de nomes a serem utilizados na denominação de vias
e logradouros públicos;

VIII -

assessorar na realização de concursos públicos e de processos seletivos da Prefeitura;

IX -

auxiliar, quando solicitado, nas demais atividades da Secretaria Municipal da
Administração;

X -

executar outras tarefas afins.
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DIRETOR GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

I-

II III -

prestar assessoria na análise e decisão dos processos de interesse da Administração,
despachando diretamente com os Secretários Municipais e equivalentes;
prestar assessoria aos demais órgãos da Prefeitura em questões administrativas;
executar outras tarefas afms.

CHEFE DO SERVIÇO DE TELEFONIA

III III -

coordenar as atividades do setor do PABX do Paço Municipal;
organizar a escala de trabalho dos servidores da Unidade;
executar outras tarefas afms.

COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO
I-

assessorar o Secretário Municipal da Administração nas atividades da Secretaria,
zelando pelo bom funcionamento dos serviços, bem como cumprindo e fazendo
cumprir as normas legais e regulamentares vigentes;

II -

assessorar, quando solicitado, as demais unidades da Secretaria Municipal da
Administração no exercício das suas atribuições, opinando e oferecendo soluções
para os problemas eventualmente existentes;

III -

preparar, quando determinado do Secretário Municipal da Administração, relatórios
e levantamentos referentes às atividades da Secretaria;

IV -

fazer, quando determinado pelo Secretário Municipal da Administração, a interface
com outras unidades da Administração Municipal, bem como com outros órgãos e
entidades;

V -

executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DE SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO
I-

II -

coordenar as atividades afetas ao Setor, obedecendo às determinações dos
superiores, expedindo internos, memorandos e declarações;
encaminhar os protocolos e outros procedimentos;
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III -

encaminhar ao Secretário Municipal da Administração os procedimentos de baixas
de material permanente para que este as autorize, se for o caso, depois dos
equipamentos terem sido examinados e destinados pela Comissão Permanente de
Avaliação e Destinação de Equipamentos Inservíveis, bem como atendidas as
orientações da mencionada Comissão;

IV -

encaminhar à recuperação os equipamentos enviados à sua responsabilidade,
efetuando o devido controle;

V-

supervisionar o recebimento, cadastramento de áreas, o arquivamento e a guarda das
escrituras ou documentos relativos aos bens imóveis;

VI VII -

prestar informações solicitadas aos órgãos de fiscalização;
determinar, sendo necessário, a fiscalização dos bens móveis e, periodicamente, o
inventário destes;

VIII IX -

avocar qualquer serviço afeto ao Setor;
executar outras tarefas afins.

CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO
I-

determinar o serviço a ser executado, bem como o tipo de identificação a ser
utilizado, se placa, gravação ou pintura, observadas as orientações do Encarregado
de Serviços de Patrimônio;

II -

determinar e/ou conferir os equipamentos com os documentos de aquisição antes da
efetivação do plaqueamento, comunicando aos responsáveis em caso de
divergências;

III -

determinar e/ou proceder ao cadastramento dos bens permanentes móveis, mantendo
atualizado o cadastro, inclusive acompanhando as transferências realizadas;

IV -

atender a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado para informações quanto aos
equipamentos e material permanente;

V-

determinar e/ou colher a assinatura do responsável pelo bem do "Termo de
Equipamentos Plaqueados" depois de efetivado o plaqueamento, orientando os
procedimentos para eventuais transferências ou baixas;

VI VII -

zelar pelos veículos utilizados pelo Serviço de Patrimônio;
comunicar ao Encarregado de Serviços de Patrimônio quando for localizado para o
devido plaqueamento algum equipamento e material permanente;
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executar outras tarefas afins.
ENCARREGADO DO SETOR DE CADASTRO DE BENS MUNICIPAIS

I-

cadastrar as escrituras e documentos das áreas municipais, bem como das áreas
desincorporadas;

II -

manter atualizado o cadastro das áreas do Município, também das áreas doadas,
permutadas, vendidas, recebidas, dadas em cessão, permissão, autorização e áreas
conveniadas;

III -

organizar e manter o arquivo de escrituras e documentos relativos às áreas públicas e
das que forem desincorporadas;

IV -

estabelecer contato com a locadora do Sistema de Patrimônio visando a solucionar

eventuais problemas afetos ao serviço;
V -

manter o fichário em ordem;

VI -

controlar as cópias de leis e decretos municipais que se refiram às áreas de interesse
do Município que aguardam escrituras para o arquivo da Divisão de Patrimônio;

VII -

providenciar cópias de documentos afetos ao serviço quando solicitado e autorizado,
e em casos lícitos;

VIII IX -

prestar as informações solicitadas;
executar outras tarefas afins.
COORDENADOR GERAL DE RECURSOS HUMANOS

I-

coordenar todos os serviços administrativos da Coordenadoria Geral de Recursos
Humanos;

II -

analisar, distribuir e controlar todos os documentos encaminhados à Coordenadoria
Geral de Recursos Humanos;

III -

analisar as manifestações em protocolos elaboradas pelas chefias subordinadas;

IV -

analisar a documentação encaminhada para arquivo no prontuário dos servidores;

V-

VI -

manifestar-se em requerimentos e processos relacionados à situação funcional dos
servidores municipais;
elaborar consultas j urídicas;
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elaborar manifestações solicitadas em documentos;
prestar atendimento técnico às secretarias municipais na área administrativa;
encaminhar os processos de aposentadoria e demais documentos ao IPREMM, para
fins de pagamento e concessão de benefícios;

participar da elaboração de legislações referentes aos servidores municipais;

XI -

participar de reuniões para discussão de assuntos relacionados com os servidores;

XII -

desenvolver e coordenar programas de treinamentos para os servidores públicos;

XIII -

analisar e assinar certidões, declarações e atestados relativos à situação funcional dos
servidores e ex-servidores;

XIV -

analisar e assinar os perfis profissiográficos previdenciários (PPPs);

XV -

XVI XVII -

XVIII XIX -

assinar as carteiras de trabalho de servidores celetistas, estáveis pela constituição e
contratados por prazo determinado;
assinar os termos de posse;
prestar atendimento ao público;

acompanhar as publicações do Diário Oficial do Município;
executar outras tarefas afins.
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

I-

supervisionar os serviços administrativos da Coordenadoria Geral de Recursos
Humanos;

II -

analisar a documentação para arquivo no prontuário dos servidores;

III -

manifestar-se em requerimentos e processos relacionados á situação funcional dos
servidores municipais;

IV -

prestar atendimento técnico às Secretarias Municipais na área administrativa;

V-

VI-

atendimento e orientação aos servidores e chefias das unidades administrativas das
demais secretarias quanto à aplicação da legislação vigente;
elaborar consultas jurídicas;
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coordenar a realização dos procedimentos necessários para concessão dos benefícios
funcionais;

VIII -

controlar a quantidade de vagas de funções gratificadas e gratificações;

IX -

controlar a quantidade de servidores cedidos a outros órgãos e entidades e
licenciados de outros órgãos para Prefeitura;

X-

expedir certidões, declarações e atestados relativos à situação funcional de
servidores;

XI -

elaborar apostilas de alteração de denominação de cargos, funções e referências
salariais;

XII -

prestar informações em processos de ação judicial de servidores e ex-servidores;

XIII -

controlar da quantidade de servidores inseridos em regime de dedicação parcial;

XIV -

auxiliar na conferência de horas extras;

XV XVI -

prestar atendimento ao público;
executar outras tarefas afins.
ENCARREGADO DE RECRUTAMENTO E DE CONTROLE DE PESSOAL

I-

II -

supervisionar todas as etapas que compõem a realização de concursos públicos e
processos seletivos;

controlar os prazos de validade dos concursos públicos e dos processos seletivos;

III -

controlar a convocação dos candidatos habilitados nos concursos públicos e nos
processos seletivos;

IV -

realizar a contratação dos candidatos habilitados nos concursos públicos, nos
processos seletivos e de cargos de provimento em comissão;

V-

acompanhar o controle das designações dos servidores efetivos comissionados e
reservas de cargo pela Lei 34/92;

VI -

u

acompanhar o controle da quantidade de cargos e funções;

VII - procederalavratura dos atos referentes ao pessoal, inclusive termo de posse;
VIII - expedir atestados de situação funcional para inclusão no plano de saúde;
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elaborar contratos de trabalho por tempo determinado;

preencher as Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos contratados por tempo
determinado;

XI -

XII -

cadastrar anualmente os dados pessoais no sistema de controle de admissão do
Tribunal de Contas do Estado referentes às contratações;

providenciar os termos de ciência e notificação para o Tribunal de Contas;

XIII -

montar processos do movimento dos concursos públicos e dos processos seletivos
para o Tribunal de Contas do Estado;

XIV -

elaborar anualmente o quadro de pessoal para o Tribunal de Contas;

XV -

XVI -

XVII XVIII XIX -

elaborar anualmente relação com os valores dos vencimentos dos cargos e
empregos públicos;
auxiliar na conferência de horas extras;

prestar atendimento ao público;
acompanhar as publicações do Diário Oficial do Município;
executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE PESSOAL

I-

elaborar editais de concursos públicos e processos seletivos a serem assinados pelo
Secretário Municipal da Administração;

II -

analisar cada cargo em aberto, para avaliar as necessidades e procedimentos a serem
adotados em cada concurso público e em cada processo seletivo;

III -

manter contatos para escolha do local de aplicação das provas selecionando
servidores para auxiliarem na banca examinadora dos concursos públicos e dos
processos seletivos;

IV -

controlar os prazos de validade dos concursos públicos e dos processos seletivos;

V-

auxiliar na contratação dos candidatos habilitados nos concursos públicos, nos
processos seletivos e de cargos de provimento em comissão;
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VI -

cadastrar os dados pessoais dos servidores contratados no sistema da folha de
pagamento e imprimir as fichas de registro;

VII -

efetuar as designações e controle dos servidores efetivos comissionados e reservas
de cargo pela Lei 34/92;

VIII -

IX -

controlar a quantidade de cargos e funções;

expedir atestados de situação funcional para inclusão no plano de saúde;

X-

montar processos do movimento dos concursos públicos e dos processos seletivos
para o Tribunal de Contas do Estado;

XI-

cadastrar anualmente os dados pessoais no sistema de controle de admissão do
Tribunal de Contas do Estado referentes às contratações;

XII -

elaborar anualmente o quadro de pessoal para o Tribunal de Contas;

XIII -

elaborar anualmente relação com os valores dos vencimentos dos cargos e
empregos públicos;

XIV -

auxiliar na conferência de horas extras;

XV -

XVI XVII -

prestar atendimento ao público;

acompanhar as publicações do Diário Oficial do Município;
executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE ARQUIVO FUNCIONAL
I-

receber toda documentação a ser arquivada nos prontuários dos servidores ativos e
inativos;

II -

ordenar alfabeticamente os documentos e preparar para arquivo;

III -

providenciar para que os prontuários e a documentação dos servidores estejam
arquivados ou organizados de forma que facilite o manuseio;

IV -

registrar a saída de prontuários ou documentos solicitados;

V-

VI -

transferir prontuários de servidores ativos para o arquivo permanente quando do
desligamento;
manter em bom estado os prontuários dos servidores;
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providenciar para que os prontuários estejam organizados e arquivados de forma
ordenada;

VIII -

realizar levantamento anual dos bens patrimoniais da coordenadoria geral de
recursos humanos;

IX X -

efetuar e manter atualizado o cadastro dos servidores inativos;
executar outras tarefas afms.

ENCARREGADO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

I-

compor e presidir a Comissão de Avaliação de Desempenho, assinando os
expedientes dirigidos a outros órgãos da Prefeitura;

II -

dirigir, supervisionar e executar as tarefas atribuídas à Comissão de Avaliação de
Desempenho;

III -

elaborar e promover, anualmente, o curso de capacitação do estágio probatório,
voltado às chefias responsáveis pelas avaliações;

IV -

elaborar a parte administrativa do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP;

V -

VI -

VII -

VIII -

IX -

XXI -

elaborar relatórios diversos da Coordenadoria Geral de Recursos Humanos;

controlar os materiais de escritório da Coordenadoria Geral de Recursos Humanos;

auxiliar na conferência de horas extras;

efetuar os procedimentos necessários para a entrega das Declarações de Bens e
Valores Patrimoniais dos servidores públicos municipais;
prestar atendimento ao público;

acompanhar as publicações do Diário Oficial do Município;
executar outros serviços administrativos e tarefas afins.
ENCARREGADO DE CADASTRO FUNCIONAL

I-

II -

prestar atendimento ao público;

cadastrar e distribuir os protocolos referentes a assuntos relacionados aos servidores;
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cadastrar no sistema de benefícios todas as licenças e afastamentos concedidos aos
servidores;

IV -

cadastrar no sistema de benefícios as portarias de instaxiração de processo
administrativo e sindicância que envolvem servidores;

V-

supervisionar o procedimento de preenchimento dos requerimentos de férias, falta
justificada, horário amamentação, horário de estudante, averbação de nome, FA
(doação de sangue, casamento, luto, licença paternidade, júri, licença maternidade;

VI -

supervisionar o recebimento dos cartões de ponto, relatórios de ponto biométrico,
folhas individuais de presença e demais relatórios mensais de firequência dos
servidores e posterior devolução às unidades administrativas de cada secretaria;

VII -

orientar e auxiliar na entrega do vale cesta básica dos aposentados e pensionistas do
INSS e servidores afastados por Auxílio doença junto ao IPREMM;

VIII -

supervisionar e auxiliar o procedimento de débito no banco de horas dos servidores,
observando o prazo estipulado;

IX -

providenciar o levantamento de todas as ocorrências e informar à Coordenadoria da
Folha de Pagamento quando do desligamento de servidores;

X-

supervisionar a conferência e o cadastro das horas extras realizadas pelos servidores;

XI -

supervisionar o cadastramento de férias;

XII -

elaborar relatórios diversos;

XIII -

elaborar despachos diversos;

XIV -

efetuar a atualização cadastral dos servidores;

XV XVI -

XVII XVIII -

manifestar-se nos requerimentos de servidores;
executar a conferência e cadastramento de horas extras;

acompanhar as publicações do Diário Oficial do Município;
executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE CADASTRO FUNCIONAL

I-

prestar atendimento ao público;

&
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conferir e despachar os requerimentos de férias, falta justificada, horário de
amamentação, horário de estudante, averbação de nome, FA (doação de sangue,
casamento, luto, licença paternidade, júri, licença maternidade;

III -

elaborar despachos nos protocolos relacionados à situação funcional de servidores;

IV -

controlar e conferir os lançamentos de férias no cadastro fimcional dos servidores;

V-

VI VII -

coordenar os procedimentos de lançamento das férias coletivas da Secretaria da
Educação;
controlar os períodos aquisitivos de férias vencidos dos servidores;
emitir relatório de períodos aquisitivos de férias vencidas;

VIII -

controlar os lançamentos de licenças e afastamentos no cadastro funcional dos
servidores, de acordo com os limites estabelecidos na legislação vigente;

IX -

efetuar o lançamento de licenças médicas indeferidas, convertidas em faltas
justificadas;

X-

XI -

orientar quanto à atualização cadastral dos servidores;

orientar o atendimento ao público efetuado pelos funcionários da Divisão;

XII -

responder regularmente às solicitações via e-mail das demais secretarias, referente á
situação funcional de servidores;

XIII -

auxiliar no procedimento de débito no banco de horas dos servidores, observando o
prazo estipulado;

XIV -

auxiliar no procedimento de preenchimento dos requerimentos de férias, falta
justificada, horário amamentação, horário de estudante, averbação de nome, FA
(doação de sangue, casamento, luto, licença paternidade, júri), licença maternidade;

XV -

auxiliar no recebimento dos cartões de ponto, relatórios de ponto biométrico folhas
individuais de presença e demais relatórios de fi-equência mensal dos servidores e
posterior devolução às unidades administrativas de cada secretaria;

XVI -

auxiliar na entrega do vale cesta básica dos aposentados e pensionistas do INSS e
servidores ativos, afastados por Auxílio doença junto ao IPREMM.

XVII -

orientar e auxiliar na tramitação de protocolos recebidos pela Coordenadoria Geral
de Recursos Humanos;
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auxiliar e substituir nas atividades do Encarregado de Cadastro Funcional quando
necessário;

XIX -

XX XXI -

executar a conferência e cadastramento de horas extras;

acompanhar as publicações do Diário Oficial do Município;
executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DO SETOR DE SERVIÇOS DIVERSOS

I-

II III IV -

prestar atendimento ao público;

providenciar a atualização cadastral dos servidores;
providenciar a averbação de nome no prontuário do servidor;
confeccionar fichas de registros dos servidores quando da averbação de nome e
estado civil;

VVI -

efetuar lançamentos diversos relacionados a férias no prontuário dos servidores;
efetuar o serviço de tramitação de protocolos recebidos e enviados à Coordenadoria
Geral de Recursos Humanos;

VII -

realizar o cadastramento de dependentes para Salário Família;

VIII -

organizar e encaminhar os protocolos da Coordenadoria Geral de recursos Humanos
para arquivo nos prontuários de servidores ou para o arquivo geral da Prefeitura;

IX -

auxiliar no serviço de desconto de horas em haver dos servidores observando o prazo
estipulado;

X-

auxiliar no serviço de preenchimento dos requerimentos de férias, faltas justificadas,

íj

horário de amamentação, horário de estudante, averbação de nome, FA (doação de

sangue), FA (casamento), FA (nojo), FA (licença paternidade), FA üúri), licença

II .j

gestante;

XI -

auxiliar no serviço de recebimento dos cartões de ponto, relatórios de ponto e folhas
de presença de todos os setores e entidades da Prefeitura, devolvendo após a
conferência;

XII -

auxiliar e substituir nas atividades do Chefe da Divisão de Cadastro Funcional

quando necessário;

A

Prefeitura Municipal de Manlia
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO N" 11354/14
XIII -

-fl. 18-

executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DE CONTROLE DE FREQÜÊNCIA
III -

III -

prestar atendimento ao público;
informar e orientar os servidores sobre assuntos funcionais;

acompanhar os procedimentos necessários para a conferência da freqüência dos
servidores;

IV -

controlar as ausências dos servidores quanto à inassiduidade habitual;

V-

acompanhar e controlar as novas instalações de ponto biométrico;

VI -

conferir a relação de faltas injustificadas atribuídas aos servidores;

VII -

VIII IX X -

realizar a conferência da freqüência nas rescisões;

organizar a distribuição de tarefas no setor de freqüência;
elaborar despachos contendo informações relacionadas à freqüência;
executar outras tarefas afins.

CHEFE DO SERVIÇO DE CONTROLE DE FREQÜÊNCIA
XI XII -

prestar atendimento ao público;
informar e orientar os servidores sobre assuntos funcionais;

XIII -

receber e conferir, mensalmente, a freqüência dos servidores municipais;

XIV -

cadastrar as ocorrências para o fechamento de ponto, observando os limites
permitidos pela legislação - faltas abonadas, saídas particulares e afastamento por
motivo de prisão - encaminhando-as à Coordenadoria Geral da Folha de Pagamento;

XV -

XVI -

n

atribuir e cadastrar atrasos e faltas injustificadas;

conferir as declarações de saídas médicas, observando os limites permitidos pela
legislação;

XVII -

conferir o relatório mensal de ponto nas rescisões;

XVIII -

conferir as horas extras realizadas pelos servidores;

U
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cadastrar os requerimentos dos servidores no que concerne à freqüência; fazer as
alterações necessárias nos sistemas, conforme autorizado, e elaborar despachos
contendo as informações solicitadas;

providenciar a inclusão de faltas ou a devolução de descontos efetuados;

XXI -

cadastrar os dados pessoais dos servidores recém admitidos no sistema de ponto
biométrico, bem como tirar foto e colher biometria;

XXII -

fazer o recadastramento de biometrias, bem como realizar os procedimentos
necessários à liberação de exceção digital;

XXIII -

disponibilizar os locais de "passagem livre" do sistema de ponto biométrico, quando
solicitado;

XXIV -

proceder à manutenção de dados no sistema de ponto biométrico - alteração de local
e jornada de trabalho, grade horária, cargo e setor;

XXV -

tomar providências quanto à instalação de ponto biométrico em novas unidades;
criar senhas de acesso ao sistema e realizar treinamento aos profissionais
responsáveis pela freqüência do local;

XXVI -

acompanhar as publicações do Diário Oficial do Município, providenciando as
alterações necessárias nos sistemas, no que concerne à freqüência;

XXVII -

executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE BENEFÍCIOS FUNCIONAIS

I-

informar a situação fiincional de servidores para fins de concessão de benefícios;

II -

cadastrar averbações de tempo de serviço/contribuição para fins de aposentadoria;

III -

expedir certidões, declarações e atestados relativos à situação funcional dos
servidores;

IV -

VVI -

elaborar relatórios diversos;

elaborar memorandos para simulação de proventos de aposentadoria;
preencher, através de formulário próprio, requerimento de certidão de tempo de
contribuição junto ao INSS;

VII -

elaborar contagem de tempo de serviço/contribuição e demais procedimentos
necessários para concessão dos seguintes benefícios:
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a) progressão por tempo de serviço (anuênio);
b) progressão por mérito;
c) aposentadoria;
d) sexta-parte;
e) prêmio incentivo;
f) licença-prêmio;
g) remoção de local de trabalho de servidores;

h) atribuição de classe de professores;
i) incorporação de gratificações;

j) abono de permanência;
k) compensação financeira;
1) pensão por morte.
VIII -

IX XXI -

XII -

controlar o histórico de servidores;

controlar a progressão por tempo de serviço (anuênio) de servidores aposentados;
controlar as aposentadorias compulsórias;
prestar atendimento ao público;

acompanhar as publicações do Diário Oficial do Município;

XIII - executar outras tarefas afins.
CHEFE DA DIVISÃO DE BENEFÍCIOS FUNCIONAIS
I-

íl
✓

iM-

controlar a situação funcional dos servidores;

II -

informar a situação funcional de servidores para fins de concessão de benefícios;

III -

cadastrar averbações de tempo de serviço/contribuição para fins de aposentadoria;

IV -

cadastrar averbações de tempo de serviço para fins de anuênio;
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expedir certidões, declarações e atestados relativos à situação funcional dos
servidores;

VI VII -

VIII -

cadastrar aposentados e pensionistas do INSS para fins de benefício da cesta básica;
confeccionar os cartões da cesta básica;

recadastrar, anualmente, aposentados e pensionistas do INSS que têm o benefício da
cesta básica;

IX X-

confeccionar cédulas de identificação funcional;
elaborar relatórios diversos;

XI -

preencher, através de formulário próprio, requerimento de certidão de tempo de
contribuição junto ao INSS;

XII -

elaborar contagem de tempo de serviço e demais procedimentos necessários para
concessão dos seguintes benefícios:
a) progressão por tempo de serviço (anuênio);

b) progressão por mérito;
c) sexta-parte;
d) licença para tratar de interesse particular;

e) prêmio incentivo;
f) licença-prêmio;
g) remoção de local de trabalho de servidores;
h) atribuição de classe de professores;
i) incorporação de gratificações;

j) pensão por morte.

XIII -

controlar as incorporações dos benefícios;

XIV -

expedir apostilas de alterações de denominação de cargos, funções e referências
salariais;

íj
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controle dos servidores licenciados para Prefeitura e à disposição de outros órgãos;

XVI -

auxiliar na conferência de horas extras;

XVII -

prestar atendimento ao público;

XVIII -

acompanhar as publicações do Diário Oficial do Município;

XIX -

executar outras tarefas afins.
DIRETOR DE SUPRIMENTOS

I-

II -

coordenar levantamentos de custos dos materiais e serviços a serem licitados, desde
que estes já tenham seus custos orçados pelos órgãos requisitantes;
elaborar pedidos de reserva de dotação;

III -

coordenar a elaboração de Carta-Convite, Editais de Tomada de Preços,
Concorrências e Pregão e, o encaminhamento aos cadastros, interessados ou
convidados; segundo os dados do Edital, elaborar comunicado de abertura de
licitação, enviando-o à imprensa para sua publicação;

IV -

coordenar a montagem completa de todos os processos de licitação;

VVI -

prestar atendimento às Secretarias Municipais sobre os procedimentos licitatórios;
executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE SUPRIMENTOS

III -

gerenciar a equipe de Pregoeiros municipais nos processos de Pregão;
unificar atuações;

III -

gerenciar os sites eletrônicos de compra em uso pela municipalidade;

IV -

prestar atendimento às Secretarias Municipais e fornecedores interessados sobre os
procedimentos licitatórios;

VVI -

realizar análise nos protocolos enviados à Diretoria de Suprimentos;
executar outras tarefas afins.
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CHEFE DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO
III -

proceder à instauração dos processos licitatórios;
publicar os extratos de Editais de Licitações;

III -

receber os envelopes das empresas licitantes, protocolizando-os;

IV -

organizar a sessão de abertura dos envelopes, auxiliando a Comissão Permanente de
Licitação;

VVI VII VIII -

lavrar ata das sessões de abertura dos envelopes;
manter arquivo dos processos de licitação;
orientar as Unidades Administrativas sobre os procedimentos licitatórios;
executar outras tarefas afins.

CHEFE DO SERVIÇO DE REGISTRO DE PREÇOS

III -

elaborar as Atas de Registro de Preços;
proceder o envio aos fornecedores das Atas de Registro de Preços para a devida
assinatura;

III -

gerenciar todas as Atas de Registro de Preços;

IV -

verificar vencimento das Atas para comunicação às Secretarias Municipais
interessadas;

VVI VII -

controlar as compras efetuadas através de Registro de Preços;
elaborar extrato de publicação das Atas de acordo com a legislação;
executar outras tarefas afins.

CHEFE DO SERVIÇO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
I-

averiguar o correto preenchimento das requisições de compras feitas pelas Unidades
Administrativas;

II III -

executar pesquisas de mercado para orçamento prévio;
elaborar quadro comparativo de preços;
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executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS
I-

controlar os processos licitatórios nas modalidades Concorrência Pública, Tomada
de Preços e Convite;

II -

elaborar, juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, o instrumento
convocatório de licitação (edital), através das modalidades pertinentes (Convite,
Tomada de Preços e/ou Concorrência Pública);

III -

dar publicidade ao edital, na forma do artigo 21 da Lei federal n° 8666/93;

IV -

entregar cópia de edital aos interessados na licitação e esclarecer todas as dúvidas
sobre o mesmo;

V-

receber e protocolar as propostas contendo as documentações de habilitação e as
propostas comerciais;

VI -

auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na abertura das propostas com a
documentação de habilitação e elaborar, juntamente com a Comissão, as atas das
reuniões;

VII -

realizar a divulgação, na forma do artigo 21 da lei federal n° 8666/93, do resultado
do julgamento da habilitação e/ou a inabilitação dos concorrentes participantes da
licitação, feitas através da Comissão Permanente de Licitação;

VIII -

receber e protocolar os recursos e manifestações eventualmente apresentados pelos
licitantes, referentes aos julgamentos;

IX -

divulgar a abertura das propostas comerciais, após os trâmites, na forma do artigo 21
da Lei federal n° 8666/93;

X-

auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na abertura das propostas comerciais e
elaborar, juntamente com a Comissão, a ata da reunião;

XI -

após os trâmites dos julgamentos das propostas comerciais, divulgar o resultado do
certame, na forma do artigo 21, da lei federal n° 8666/93, da adjudicação e
homologação;

XII -

executar outras tarefas afins.
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CHEFE DA DIVISÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES

I-

providenciar, anualmente, publicação de chamamento a quem possa interessar para
cadastramento junto à Prefeitura Municipal de Marília;

II -

receber a documentação das empresas interessadas no cadastro;

III -

conferir a documentação recebida e emitir protocolo de entrega;

IV -

encaminhar a documentação à Comissão de Cadastro de Fornecedores;

VVI -

VII -

VIII IX -

emitir o CRC - Certificado de Registro Cadastral com validade de 01 (um) ano;
efetuar a entrega do CRC - Certificado de Registro Cadastral à empresa, remetendo
via correio quando necessário;
controlar o arquivo com a documentação das empresas;

destruir documentos vencidos por intermédio de máquina apropriada;
executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS

I-

II -

proceder à aquisição de materiais e serviços devidamente autorizados, com base no
artigo 24, incisos I e II, da Lei federal n° 8666/93;
manter contato com fornecedores;

III -

efetuar cotação prévia dos materiais e serviços a serem adquiridos, desde que já não
tenham sido realizados pela unidade requisitante;

IV -

proceder, criteriosamente, a todas as compras e contratações consideradas de pronto
atendimento, para os quais deverão ser pesquisados preços e condições em, pelo
menos, três fornecedores do ramo; cada pesquisa deverá ser feita diretamente ao
fornecedor, pelo responsável da compra, devendo todos os dados serem anotados em
todos os seus pormenores na requisição (preços, condições de pagamento, prazo de
entrega, nome do informante, data, validade da proposta e outros);

V -

/I

executar outras tarefas afins.
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO

I-

emitir Balancete Mensal e efetuar a conferência do mesmo;

L
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conferir os Balancetes Mensais de todos os demais almoxarifados da Prefeitura e

quando necessário ou solicitado, emitir os Balancetes dos mesmos;

III -

proceder junto ao CPD, Contabilidade e/ou empresa fornecedora do software de
controle de estoques, a resolução de problemas técnicos ou eventuais diferenças
constantes nos balancetes ou saldos dos almoxarifados;

IV -

atender os demais almoxarifados a respeito do funcionamento do sistema de controle
de estoque e demais dúvidas referentes aos mesmos;

V-

fazer os pedidos de compra de materiais para o Almoxarifado da Secretaria
Municipal da Administração, mediante análise do consumo dos mesmos;

VI -

VII VIII -

auxiliar o recebimento, conferência e entrega de materiais;

auxiliar no lançamento de notas fiscais e requisição de materiais;
proceder o recebimento e a compilação dos dados de todos os almoxarifados da
Prefeitura para emissão de Balancetes Mensais, para posterior envio dos mesmos à
Diretoria de Contabilidade;

IX -

executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

I-

manter o estoque dos materiais de consumo do Almoxarifado da Secretaria
Municipal da Administração em perfeita ordem de armazenamento, conservação,
classificação e registro, bem como exercer a sua guarda;

II -

fornecer aos diversos órgãos municipais, materiais regularmente requisitados,
extraindo as guias de entrega dos materiais;

III -

controlar o consumo e aplicação do material adquirido pelo Almoxarifado da
Secretaria Municipal da Administração;

IV -

manter, através de sistema informatizado, os registros de estoque de materiais;

V-

registrar, através de sistema informatizado, o consumo imediato de materiais e
serviços, através do lançamento das notas fiscais de diversas Secretarias Municipais;

VI -

efetuar a recarga de cartuchos de tinta e de toner dos diversos setores atendidos
pelo Almoxarifado da Secretaria Municipal da Administração;

VII -

l/t

executar outras tarefas afins.
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CHEFE DA DIVISÃO DE ZELADORIA

I-

supervisionar os serviços executados na Zeladoria do Paço Municipal;

II -

organizar, controlar e fiscalizar os pontos dos servidores da Zeladoria;

III -

controlar a entrada e saída dos servidores do Paço Municipal, em horários
determinados;

IV -

VVI VII -

VIII -

receber o café e açúcar do Paço Municipal e de outras Secretarias, fazendo as
devidas distribuições;

fazer os pedidos de material de limpeza e a distribuição dos mesmos;
organizar o Almoxarifado;
providenciar, de segunda a sexta-feira, a publicação no Quadro de Avisos do Paço
Municipal das respectivas edições do Diário Municipal do Município de Marília DOMM, enviadas pelo setor competente;
executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DO SETOR DE ZELADORIA

I-

II -

administrar o edifício do Paço Municipal;

providenciar a abertura e o fechamento do Paço Municipal nos horários
regulamentares;

III -

providenciar a limpeza interna e externa do prédio, móveis e instalações;

IV -

manter em perfeito funcionamento as instalações elétricas, hidráulicas e elevadores
do prédio;

V-

providenciar, diariamente, o hasteamento das Bandeiras do Brasil, Estado de São
Paulo e Município de Marília;

VI -

distribuir, diariamente, os jornais e correspondências aos órgãos administrativos;

VII -

VIII -

preparar e distribuir o café nos horários determinados;

controlar a saída antecipada de servidores estudantes da Zeladoria, exigindo a
compensação de horário e supervisionando as saídas nos períodos de férias
escolares;

IX -

executar outras tarefas afins.
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COORDENADOR GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

I-

II -

coordenar a execução das atividades dentro da Unidade, solucionando dúvidas,
principalmente as voltadas para o aspecto legal e sua aplicação;

emitir informações e manifestações em protocolos pertinentes à Coordenadoria;

III -

prestar orientação e atendimento técnico às Secretarias Municipais;

IV -

elaborar planilhas de custo de despesa com pessoal;

V-

VI -

elaborar internos e memorandos referentes aos assuntos da Coordenadoria;

gerar e disponibilizar à Secretaria Municipal de Economia e Planejamento os dados
financeiros para empenho das despesas com pessoal orçamentária e extraorçamentária;

VII -

gerar e disponibilizar à Secretaria Municipal da Fazenda o arquivo de crédito
bancário referente aos líquidos de vencimentos dos servidores;

VIII -

prestar atendimento e informações pertinentes à Coordenadoria aos órgãos de
fiscalização;

IX -

conferir e acompanhar as atualizações produzidas pelo sistema de folha de
pagamento;

X-

XI -

XII XIII -

conferir as atualizações produzidas pelos programas de geração da RAIS e DIRF;

acompanhar a aplicação da legislação municipal e federal acerca de encargos sociais
da folha de pagamento dos servidores;
expedir e assinar certidões e declarações relativas à Coordenadoria;
executar outras tarefas afins.
COORDENADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO

I-

realizar aconferência, o lançamento e despacho das substituições dos professores de

Ij

EMEI/EMEF;

II -

realizar conferência das médias de substituições pagas no 13° Salário Anual e Férias;

III - efetuar levantamento epagamento do recesso escolar aos professores de EMEI;
IV -

realizar a conferência e o lançamento de horas extras, noturnas e plantões;
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elaborar despachos, memorandos e internos;

confererir os proventos e descontos lançados no sistema de folha de pagamento
durante o mês corrente;

VII VIII -

IX -

emitir relatórios com as despesas mensais, no encerramento da folha de pagamento;
despachar e encaminhar os protocolos utilizados para o cálculo da folha de
pagamento do mês corrente;
emitir e distribuir os holerites;

X-

emitir e enviar os relatórios da despesa mensal com a cesta básica e folha de
pagamento para disponibilizar no Portal Transparência;

XI -

efetuar levantamento das despesas da folha de pagamento nas ocasiões em que
acarretem reajuste de valores;

XII -

executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE SERVIÇOS DE ENCARGOS SOCIAIS

I-

elaborar os cálculos de rescisão contratual de servidores quando do desligamento;

II -

efetuar as baixas nos sistemas de convênios (empréstimos e estabelecimentos
comerciais) dos servidores desligados;

III -

preparar os formulários dos servidores celetistas para obtenção dos benefícios de
auxílio doença, acidente de trabalho e outros junto ao INSS;

IV -

providenciar as inscrições dos servidores admitidos no PIS/PASEP;

V-

VI -

proceder à atualização de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

proceder levantamento dos encargos sociais: IPREMM, INSS, FGTS - parte patronal
e servidor e encaminhamento ao setor competente;

VII -

gerar e conferir o arquivo CP (Contribuição Previdenciária);

VIII -

enviar os arquivos do FGTS, juntamente com as informações da Diretoria de
Contabilidade, através do programa Sefíp (Sistema empresa de Recolhimento do
FGTS e Informações á Previdência Social);

IX -

gerar, conferir e enviar o arquivo CAGED (Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados) dos servidores celetistas;
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SUPERVISORDE SERVIÇOS DE CONVÊNIOS
I-

II -

incluir no sistema da Folha de Pagamento descontos referente aos convênios;

gerar arquivo de retorno dos descontos de cada instituição conveniada;

III -

controlar margem consignável prevista em Lei;

IV -

controlar compras do Cartão de servidores que recebem benefício Auxílio Doença
pelo IPREMM e não possuem condição de quitar as dívidas em Folha de Pagamento;

V-

levantamento de valores a serem repassados às instituições financeiras referentes a
empréstimos consignados;

VI -

VII -

conferir e lançar horas extras e horas noturnas;

conferir internos de plantões de médicos, cirurgiões dentistas, enfermeiros e
auxiliares de enfermagem;

VIII -

atender aos servidores pessoalmente quanto à disponibilização de senha para acesso
ao sistema digital de consignações;

IX X -

prestar atendimento aos servidores e às instituições financeiras;
executar outras tarefas afins.

COORDENADOR DE SERVIÇOS GRÁFICOS
I-

II -

coordenar e supervisionar os serviços da Coordenadoria;

primar pela qualidade técnica dos serviços, com ensinamento e orientação aos
servidores;

III -

solucionar os problemas dos serviços da Coordenadoria no que se refere a pessoal e
equipamentos;

IV -

requisitar, receber, conferir, armazenar e controlar todos os materiais de papelaria e
outros para consumo;

V-

coordenar a modernização da gráfica e do conjunto de copiadoras xerográficas da
Administração Municipal;

VI -

receber e encaminhar papéis;

VII -

executar outras tarefas afins.
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ENCARREGADO DE SERVIÇOS GRÁFICOS
I-

auxiliar o Coordenador de Serviços Gráficos no desenvolvimento dos serviços da
unidade;

II -

confeccionar impressos em geral, exclusivamente aos órgãos e unidades da
Administração Municipal;

III -

reproduzir, supervisionar e controlar as cópias xerográficas, impressos off-set e
congêneres;

IV -

conservar e manter em perfeito funcionamento as máquinas e equipamentos;

V -

executar outras tarefas afins.

CHEFE DO SERVIÇO GRÁFICO
I-

auxiliar o Encarregado de Serviços Gráficos na reprodução, supervisão e controle
das cópias xerográficas, impressos off-set e congêneres;

II -

reproduzir cópias de documentos pertencentes à Administração, quando solicitado
por munícipe, após o recolhimento da taxa devida;

III -

realizar a encadernação de materiais produzidos pela unidade;

IV -

conservar e manter em perfeito funcionamento as máquinas e equipamentos;

V -

executar outras tarefas afins.

COORDENADOR DE SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO
I-

coordenar as Unidades de Protocolo, Arquivo, Entrega de Documentos Diversos,
Serviço de Recebimento e Distribuição de Cestas Básicas e Divisão de Digitalização
de Documentos;

II-

receber os dados mensais e atualizar o sistema informatizado de controle da

distribuição das cestas básicas;
III-

coordenar os procedimentos relativos à formação de processos de todas as Unidades
acima citadas;

IV-

manifestar-se sobre requerimentos e processos referentes às Unidades da
Coordenadoria;
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zelar pela organização da Coordenadoria, visando ao perfeito cumprimento das
tarefas que lhe são atribuídas;
desenvolver e coordenar programas de treinamento para os servidores;
prestar atendimento ao público;
executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO

I-

supervisionar os serviços realizados, receber, conferir, protocolar e cadastrar os
requerimentos e demais documentos encaminhados aos órgãos municipais;

II-

administrar e atualizar o sistema de controle informatizado de cadastro de protocolo;

III-

controlar o cadastro de justificativas dos servidores da Unidade;

IV-

controlar os procedimentos relativos a formação de processos;

V-

realizar o atendimento telefônico de contribuintes e funções diversas quando
necessário;

VI-

VIIVIIIIX-

prestar total atendimento ao público;

despachar documentos diversos relacionados à tramitação de protocolo;
controlar e expedir relatório relacionado à Unidade;
executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE PROTOCOLO

I-

II -

receber, conferir e protocolar requerimentos e demais documentos, encaminhados
aos órgãos municipais;

promover a distribuição dos protocolos aos órgãos municipais competentes;

III -

informar ao munícipe, mediante a apresentação do protocolo sobre andamento e
localização de processos;

IV -

promover a entrega de plantas, telheiros e outros ao requerente, mediante a
apresentação do protocolo;

V-

controlar o arquivamento e desarquivamento de protocolos;
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manter organizados e atualizados os dados de registro dos processos, guichês e
protocolos;

VII -

executar outras tarefas afms.

CHEFE DO SERVIÇO DE CADASTRO DE PROTOCOLOS

I-

receber, conferir, protocolar e cadastrar requerimentos e demais documentos
encaminhados aos órgãos municipais;

II -

realizar a entrega de plantas, telheiros e outros ao requerente, mediante a
apresentação do protocolo original;

III -

realizar abertura de malotes das Secretarias externas;

IV -

atender ao público;

V -

executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DO SETOR DE TRAMITAÇÃO DE PROTOCOLOS
I-

II -

controlar a entrada e encaminhamento de processos;

receber, contar e preparar o malote de correspondências;

III -

numerar folhas de processos;

IV -

realizar a triagem do tramite de processos;

VVI -

controlar o arquivamento, desarquivamento e anexação de processos;
receber, enviar e conferir as correspondências enviadas ao correio, efetuando a soma
da mesma;

VII -

executar outras tarefas afins,

íi

CHEFE DA DIVISÃO DE ARQUIVO
I-

controlar a entrada e saída, arquivamento e desarquivamento de processos da
Prefeitura;

II -

III -

manter o arquivo, guardando os processos, papéis e documentos que lhes forem
encaminhados pelos órgãos municipais;
enviar processos arquivados quando requisitados por outras unidades;

í
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IV -

proceder expurgo dos documentos após a análise mínima relacionada à vida,
evolução administrativa e arquivamento;

V-

encaminhar ao setor competente os documentos para digitalização, se necessário,
registrar em ata caso os documentos que sejam expurgados;

VI -

prestar informações aos órgãos da Prefeitura e ao público, sobre processos e demais
documentos arquivados ou encaminhar para o setor competente para fornecimento
do solicitado;

VII -

VIII IX -

X-

XI -

XII -

organizar e manter atualizado o sistema de índice que permita a pronta consulta a
quaisquer processos ou documentos arquivados;
receber e tramitar processos aos órgãos da Prefeitura;
conferir e manter atualizado o recebimento de remessas de processos enviados aos
órgãos da Prefeitura;
analisar e deliberar sobre assuntos relacionados aos servidores da Unidade;

expedir certidões requeridas dentro da legalidade e prazos, referentes a processos ou
documentos arquivados;
executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DO SETOR DE ARQUIVO

I-

II-

proceder a buscas de protocolos quando regularmente requeridas;

manter organizados os processos, papéis e documentos que forem encaminhados ao
arquivo pelos órgãos municipais;

III-

encaminhar documentos, para autenticação, reconhecimento de firma e cópias;

IV-

receber etramitar processos aos órgãos da Prefeitura;

V-

executar outras tarefas afms.

CHEFE DA DIVISÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS

I-

II III -

coordenar a distribuição de documentos aos setores da Prefeitura;

receber as correspondências e outros, da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos e enviar aos setores correspondentes;
efetuar o trâmite de protocolos destinados à Divisão;
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zelar pela conservação e manutenção dos veículos utilizados pelos servidores da
Divisão;

V-

zelar pela organização da Divisão, visando ao perfeito cumprimento das tarefas que
lhe são atribuídas;

VI -

executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DO SETOR DE TRIAGEM DE DOCUMENTOS

I-

II -

realizar a triagem dos documentos a serem entregues, distribuindo-os por setor, de
acordo com a localização do destinatário;
executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE
CESTAS BÁSICAS

I-

II-

receber as cestas básicas fornecidas pela empresa contratada pela Prefeitura,
destinadas aos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas;
organizar a colocação das cestas básicas dentro do local de distribuição;

III-

acompanhar a distribuição das cestas básicas;

IV-

conferir data de cada vale cesta;

VVI-

VIIVIIIIX-

controlar a entrada e saída das pessoas no local de entrega;
manter limpo e organizado o local de entrega das cestas básicas;

providenciar os servidores que serão designados para a entrega das cestas básicas;
proceder a conferência final totalizando as eventuais sobras existentes;
executar outras tarefas afins.

CHEFE DA DIVISÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
III -

III -

executar os serviços de digitalização de documentos;
recuperar os documentos em mau estado de conservação;

manter o arquivo permanente dos documentos digitalizados, encaminhando aos
diversos órgãos os arquivos intermediários;
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zelar pela segurança do arquivo permanente, revisando periodicamente os arquivos
intermediários;

V-

VI VII -

manter rigorosamente em dia o fichário do arquivo permanente;

reproduzir as cópias das digitalizações solicitadas pelos diversos órgãos.
executar outras tarefas afins.

SUPERVISOR DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
I-

II -

supervisionar a vigilância e guarda dos edifícios e bens públicos pertencentes ao
patrimônio municipal;
elaborar a escala de serviços dos servidores;

III -

determinar os locais de trabalho dos servidores;

IV -

proceder ao levantamento e encaminhar ao órgão competente o registro das horas
extras e noturnas dos Agentes Municipais de Vigilância Patrimonial;

V -

executar outras tarefas afins.

ENCARREGADO DO SETOR DE VIGILÂNCIA
I-

II III -

auxiliar em toda documentação relacionada ao Setor;

auxiliar na elaboração da escala de serviços dos servidores;
executar outras tarefas afins.

SERVIÇO DE RONDA

I-

efetuar rondas diárias e noturnas, nos locais em que a vigilância municipal esteja
sendo exercida;

II-

fiscalizar o cumprimento dos horários dos Agentes Municipais de Vigilância
Patrimonial;

III-

fiscalizar o uso de uniforme e equipamentos disponibilizados para o serviço dos
Agentes;

í
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constatada qualquer irregularidade na vigilância municipal, comunicar
imediatamente por escrito ao Supervisor de Serviços de Vigilância, para que sejam
tomadas as providências cabíveis;

V-

apresentar ao Supervisor de Serviços de Vigilância, relatório semanal das atividades
exercidas, sugerindo, se for o caso, mudanças de procedimentos que visem à
melhoria dos serviços;

VI-

passar aos rondados as orientações de seus superiores para o aperfeiçoamento do
serviço, fazendo-se constar em relatório semanal o assunto.

VII-

executar outras tarefas afins.

COORDENADOR DO PROCON-MARÍLIA

I-

receber, analisar, solucionar ou propor soluções para os processos administrativos,
reclamações, consultas e denúncias, definindo procedimentos a serem adotados;

II -

elaborar estudos técnicos sobre temas relevantes ou de maior incidência nas questões
de proteção e defesa do consumidor;

III -

contatar as partes envolvidas colhendo subsídios ou documentação para
formalização de acordos;

IV -

analisar a manifestação conclusiva apresentada pelos supervisores de área, aceitando
ou retificando os procedimentos e meios indicados, e quando necessário, sugerindo
ou propondo outros meios para solução;

V-

encaminhar reclamações e denúncias aos órgãos, entidades ou autoridades
competentes, para adoção de providências cabíveis;

VI -

elaborar propostas e realizar trabalhos de educação, informação e orientação do
consumidor;

VII -

conceder entrevista aos meios de comunicação, quando solicitado, e participar da
divulgação de trabalhos e matérias técnicas;

VIII -

propor a elaboração de laudos técnicos, pareceres, pesquisas técnico-científicas,
testes, análises, diagnósticos e outros assuntos, necessários ao desenvolvimento de
suas atividades;

IX -

preparar, organizar, divulgar e executar eventos e cursos técnicos ou específicos,
reuniões regionais (internas e externas) e outras atividades correlatas;
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X-

exercer, quando credenciado e convocado, as atribuições de fiscalização relativas à
defesa do consumidor, nos termos da legislação vigente, sem prejuízo da
competência específica de outros órgãos inclusive procurando executar trabalhos
com outras entidades voltadas para proteção e defesa do consumidor;

XI -

realizar fiscalização específica, conforme prioridades estabelecidas por autoridade
superior;

XII -

executar atividades desenvolvidas pelos Serviços Regionais de Defesa do
Consumidor;

XIII -

promover, quando solicitado, intercâmbio com órgãos de defesa do consumidor,
públicos ou privados, nacionais e internacionais;

XIV -

produzir e expedir material técnico e informativo e fornecer orientações técnicas aos
órgãos de defesa do consumidor conveniados;

XV -

participar de cursos, palestras, congressos ou outros eventos, visando o intercâmbio
de experiências em proteção e defesa do consumidor;

XVI -

preencher guias de avaliação de desempenho dos servidores subordinados, quando
solicitado;

XVII -

expedir certidão de violação dos direitos dos consumidores;

XVIII -

encaminhar à Fundação Procon-SP, à Secretaria Municipal da Administração e à
Comissão do Consumidor da Câmara relatório mensal das atividades do órgão,
conforme especificações solicitadas;

XIX -

representar o Procon-Marília em eventos, reuniões e outras atividades afins, quando
solicitado;

XX -

executar outras atividades afins.

SUPERVISOR DE SERVIÇOS DO PROCON-MARÍLIA
(SETOR DE ATENDIMENTO PÚBLICO)
I-

receber, analisar, solucionar ou propor soluções para os processos administrativos,
reclamações, consultas e denúncias, definindo procedimentos a serem adotados;

II -

indicar a elaboração de estudos técnicos sobre temas relevantes ou de maior
incidência nas questões de proteção e defesa do consumidor;

III -

identificar e indicar empresas reincidentes na lesão aos diretos do consumidor, para a
formalização de acordos e outros instrumentos de ajustamento de conduta;
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IV -

manifestar-se conclusivamente nos procedimentos de trabalho a seu cargo, sugerindo
ou propondo meios para solução, sempre que requerido pela Coordenação;

V-

identificar e indicar à Coordenação, matérias passivas de reclamações e denúncias a
serem encaminhadas a outros órgãos, entidades ou autoridades competentes, para a
adoção de medidas cabíveis;

VI -

auxiliar na elaboração de propostas e realizar trabalhos de educação, informação e
orientação do consumidor;

VII -

conceder entrevista aos meios de comunicação, quando solicitado, e participar da
divulgação de trabalhos e matérias técnicas;

VIII -

identificar, indicar e auxiliar a Coordenação, na elaboração de laudos técnicos,
pareceres, pesquisas técnico-científicas, testes, análises, diagnósticos e outros
assuntos, necessários ao desenvolvimento de suas atividades;

IX -

auxiliar na preparação, organização, divulgação e execução de eventos e cursos
técnicos ou específicos, reuniões regionais (internas e externas) e outras atividades
correlatas;

X-

exercer, quando credenciado e convocado, as atribuições de fiscalização relativas à
defesa do consumidor, nos termos da legislação vigente, sem prejuízo da
competência específica de outros órgãos inclusive procurando executar trabalhos
com outras entidades voltadas para proteção e defesa do consumidor;

XI -

realizar fiscalização específica, conforme prioridades estabelecidas por autoridade
superior;

XII -

executar atividades desenvolvidas pelos Serviços Regionais de Defesa do
Consumidor;

XIII -

promover, quando solicitado pela Coordenação, intercâmbio com órgãos de defesa
do consumidor, públicos ou privados, nacionais e internacionais;

XIV -

auxiliar na produção e expedição de material técnico e informativo e fornecer
orientações técnicas aos órgãos de defesa do consumidor conveniados;

XV -

participar de cursos, palestras, congressos ou outros eventos, visando ao intercâmbio
de experiências em proteção e defesa do consumidor;

XVI -

auxiliar no preenchimento de guias de avaliação de desempenho dos servidores
subordinados, quando solicitado;
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expedir certidão de violação dos direitos dos consumidores, sempre que determinado
pela Coordenação;

XVIII -

XIX -

representar o PROCON-Marília em eventos, reuniões e outras atividades afms,
quando solicitado;
executar outras atividades afins.

SUPERVISOR DE SERVIÇOS DO PROCON-MARÍLIA
(SETOR ADMINISTRATIVO)

I-

receber, analisar, solucionar ou propor soluções para os processos administrativos,
reclamações, consultas e denúncias, definindo procedimentos a serem adotados;

II -

elaborar o fechamento do ponto mensal dos servidores lotados no PROCON-Marília,
encaminhando-os ao setor competente da Prefeitura Municipal, dentro dos prazos
estabelecidos;

III -

zelar pela organização do arquivo físico do PROCON, determinando inclusive a
destruição de processos, observados os prazos legais;

IV -

manutenção e solicitação de materiais de consumo juntos os diversos setores
competentes da Prefeitura Municipal;

V-

indicar a elaboração de estudos técnicos sobre temas relevantes ou de maior
incidência nas questões de proteção e defesa do consumidor;

VI -

auxiliar na elaboração de propostas e realizar trabalhos de educação, informação e
orientação do consumidor;

VII -

conceder entrevista aos meios de comunicação, quando solicitado, e participar da
divulgação de trabalhos e matérias técnicas;

VIII -

identificar, indicar e auxiliar a Coordenação, na elaboração de laudos técnicos,
pareceres, pesquisas técnico-científicas, testes, análises, diagnósticos e outros
assuntos, necessários ao desenvolvimento de suas atividades;

IX-

auxiliar na preparação, organização, divulgação e execução de eventos e cursos
técnicos ou específicos, reuniões regionais (internas e externas) e outras atividades
correlatas;

X-

exercer, quando credenciado e convocado, as atribuições de fiscalização relativas à

defesa do consumidor, nos termos da legislação vigente, sem prejuízo da
competência específica de outros órgãos inclusive procurando executar trabalhos
com outras entidades voltadas para proteção e defesa do consumidor;
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XI -

realizar fiscalização específica, conforme prioridades estabelecidas por autoridade
superior;

XII -

executar atividades desenvolvidas pelos Serviços Regionais de Defesa do
Consumidor;

XIII -

promover, quando solicitado pela Coordenação, intercâmbio com órgãos de defesa
do consumidor, públicos ou privados, nacionais e internacionais;

XIV -

auxiliar na produção e expedição de material técnico e informativo e fornecer
orientações técnicas aos órgãos de defesa do consumidor conveniados;

XV -

participar de cursos, palestras, congressos ou outros eventos, visando ao intercâmbio
de experiências em proteção e defesa do consumidor;

XVI -

auxiliar no preenchimento de guias de avaliação de desempenho dos servidores
subordinados, quando solicitado;

XVII -

expedir certidão de violação dos direitos dos consumidores, sempre que determinado
pela Coordenação;

XVIII -

representar o PROCON-Marília em eventos, reuniões e outras atividades afins,
quando solicitado;

XIX -

executar outras atividades afins.

CHEFE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR
I-

aplicar conhecimentos de Engenharia de Segurança e de Medicina do Trabalho ao
ambiente de trabalho e a todos seus componentes, inclusive máquinas e
equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos existentes à saúde do
trabalhador;

II -

propor a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos
servidores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais;

III -

organizar e manter registros de prontuários de saúde e de registros ambientais de
trabalho dos servidores públicos municipais;

IV -

elaborar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;

VVI -

elaborar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO;
realizar acompanhamento psicológico dos servidores municipais;
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realizar o acompanhamento auditivo dos servidores municipais;

VIII -

realizar exames médicos admissionais, periódicos e demissionais dos servidores
municipais;

IX -

elaborar ações técnicas de melhoria das condições, ambientais e sanitárias dos
ambientes e processos de trabalho dos servidores municipais;

X-

treinar e orientar tecnicamente às Comissões Internas de Prevenção de Acidentes CIPAs;

XI -

determinar a utilização dos equipamentos de proteção individual e treinar os
servidores municipais quanto ao uso, guarda e conservação;

XII -

registrar, analisar e elaborar dados estatísticos dos acidentes de trabalho, de doenças
ocupacionais e de absenteísmo da Prefeitura Municipal de Marília;

XIII -

executar ações administrativas e de seguimento de processos referentes à
encaminhamentos, convocações de perícias médicas, cadastros de licenças médicas,
auxílios-doença, acidentes de trabalho, etc;

XIV -

elaborar Laudos de Insalubridade e de Periculosidade dos servidores municipais;

XV -

realizar avaliações médicas e perícias médicas dos servidores municipais.

XVI -

preencher os itens I e III do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) referentes à
Seção de Registros Ambientais e Seção de Resultados de Monitoração Biológica de
servidores municipais;

XVII -

representar no âmbito da Prefeitura Municipal de Marília assuntos inerentes à Saúde
e Segurança do Trabalho;

XVIII -

executar outras tarefas afins.
PERITO ENCARREGADO

I-

informar ao Chefe do Serviço Municipal de Saúde do Trabalhador os casos de
recusa ou obstacularização à convocação para perícias, bem como para apresentação
de prova de tratamento realizado;

II -

avaliar atestados e perícias médicas em casos de solicitação de benefício de
dedicação parcial;

III -

apoiar o Serviço Municipal de Saúde do Trabalhador quanto às ações técnicas
médicas;
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preencher o item III da Seção de Resultados de Monitoração Biológica do PPP de
servidores;

V-

representar e responder oficialmente junto às autoridades sobre aspectos técnicos
médicos de servidores;

VI -

realizar perícias médicas;

VII -

realizar o controle médico laboratorial de servidores expostos à produtos químicos;

VIII -

descrição e conclusão de laudos médicos realizados em conjunto com demais
médicos do Serviço;

IX -

encaminhar servidores à avaliação médica especializada;

X-

realizar exames ocupacionais (admissionais e periódicos);

XI -

XII -

orientar os respectivos superiores hierárquicos sobre as atribuições a serem
exercidas pelos servidores em regime de dedicação parcial ao cargo;
executar outras tarefas afms.

CHEFE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SAÚDE DO TRABALHADOR
I-

II -

distribuir e supervisionar periodicamente as tarefas realizadas pela equipe da
Recepção do Serviço Municipal de Saúde do Trabalhador;
prestar atendimento ao público;

III -

receber, conferir e protocolar requerimentos de licença médica, acidente de trabalho,
auxílio-doença e dedicação parcial;

IV -

encaminhar requerimentos de acidente de trabalho e de auxílio-doença aos setores
responsáveis pela conclusão dos mesmos;

V-

cadastrar conclusões de requerimentos de licenças médicas, acidentes de trabalho,
auxílios-doença, dedicações parciais e avaliações médicas;

VI -

realizar trâmite e arquivamento de documentos recebidos ou produzidos pelo Setor;

VII -

expedir comunicados e convocações próprias da rotina de serviço;

1/

VIII -

efetuar a convocação periódica de servidores inseridos no regime de dedicação ^

parcial para avaliação médica;

/
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IX -

manter cadastramento sistemático dos prontuários médicos dos servidores
municipais;

X-

realizar a manutenção, a conferência e o arquivo dos prontuários médicos dos
servidores municipais;

XI -

organizar e efetuar arquivamento de licenças médicas, acidentes de trabalho,
auxílios-doença, laudos de avaliações médicas e requerimentos de Dedicação
Parcial;

XII -

elaborar mensalmente relatórios das atividades médicas realizadas no setor, para
análise do Chefe do Serviço Municipal de Saúde do Trabalhador;

XIII -

inserir e conferir dados dos relatórios de ponto mensal dos servidores do setor;

XIV -

comunicar ao Chefe do Serviço Municipal de Saúde do Trabalhador sobre qualquer
ocorrência prejudicial ao andamento dos serviços;

XV -

executar outras tarefas afins.

CHEFE DO SERVIÇO DE ENGENHARIA DO TRABALHO

I-

receber documentos oficiais e organizar ações para execução de atividades inerentes
à Engenharia de Segurança do Trabalho;

II -

orientar, delegar e distribuir periodicamente as tarefas a serem realizadas pelos
Técnicos de Segurança do Trabalho;

III IV -

supervisionar e acompanhar as tarefas da Equipe Técnica;
reunir-se mensalmente com a Equipe Técnica para acompanhamento e supervisão
do andamento dos trabalhos;

V-

arquivar documentos gerados pela Equipe Técnica;

VI -

elaborar e estabelecer rotinas para as atividades previstas no Setor de Engenharia de
Segurança do Trabalho;

VII -

propor anualmente cronograma para execução de Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA);

VIII -

elaborar gráficos de produção mensal de desempenho individual de atividades da
Equipe Técnica;

4'
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comunicar ao Chefe do Serviço Municipal de Saúde do Trabalhador sobre qualquer
ocorrência prejudicial ao andamento dos serviços na Equipe;
executar outras tarefas afins.

Art. 2". Fica revogado o Decreto n° 9823, de 16 de setembro de 2008.
Art. 3®. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Marília, 25 de setembro de 2014.
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