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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 038 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre a prorrogação de licença sem vencimentos para servidora municipal, 
junto à Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais e 
considerando o constante no processo administrativo nº 2020001877,

R E S O L V E

Art. 1º. Fica PRORROGADA, a partir de 06 de fevereiro de 2021, a licença sem vencimentos da servidora pública municipal Keity 
Kiriany Costa Pimenta, Professora PEB I, matricula nº 10.208, lotada junto à Secretaria Municipal de Educação, a pedido, com pre-
juízo dos vencimentos, pelo período de  mais 01 (um) ano.
Art. 2º - O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO
______________________________________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO

Na Intimação - Processo Administrativo n. 53.528/2020, publicada no Diário Ofi cial do Município nº 1.711, de 2 de fevereiro de 2021, 
na página 03 , ONDE SE LÊ: “Gustavo Henrique do Nascimento, Presidente da Comissão Processante”, LEIA-SE: “Luís Otávio Mon-
telli, Presidente da Comissão de Descumprimento Contratual”.

______________________________________________________________________________________________________

LEI Nº 8985, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo celebrar convênio com a Fundação Santa Casa de 
Misericórdia de Franca, no valor de R$ 2.030.420,00, altera o Orçamento vigente, o 
Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio, no exercício de 2021, objetivando ações de enfrentamento da emer-
gência de saúde pública decorrente do novo Coronavirus - COVID-19, no valor de R$ 2.030.420,00 (dois milhões, trinta mil, quatrocen-
tos e vinte reais), com a Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, inscrita no CNPJ sob número 47.969.134/0001-89.
§ 1º - O valor previsto no caput será repassado conforme cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho aprovado 
pelo órgão gestor do Município de Franca.
§ 2º - O prazo para aplicação dos recursos transferidos de conformidade com este artigo é de 31 de dezembro de 2021 sendo 
que até o dia 31 de janeiro de 2022, a Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca deverá prestar contas perante a Divisão de 
Gestão de Parcerias e Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Finanças.
§ 3º - A prestação de contas referida no parágrafo anterior deste artigo se dará mediante apresentação de toda a documentação 
exigida nas instruções e resoluções vigentes expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
§ 4º A Secretaria Municipal de Finanças poderá requerer, a qualquer momento, a apresentação de prestações de contas par-
ciais e periódicas.
Art. 2º - São condições para que a instituição receba os recursos do convênio:
I. Estar em dia com a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos do Município de Franca.
II. Haver sido declarada como de utilidade pública municipal, observado o artigo 150, da Lei Orgânica do Município 
de Franca.
III. Estar com a diretoria devidamente constituída, empossada e em atividade.
IV. Haver apresentado o Plano de Trabalho à respectiva Secretaria Municipal para execução em 2021.
V. Estar em acordo com as exigências da Vigilância Sanitária.
VI. Estar em dia com as contribuições para com a Previdência Social e para com o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço.
VII. Apresentar os documentos solicitados pela concedente para liberação do recurso.
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Parágrafo Único - A instituição deverá manter atualizada toda a documentação relativa às exigências estabelecidas neste artigo.
Art. 3º - A liberação dos recursos fi nanceiros, pelo órgão responsável pelas fi nanças municipais, dependerá de requerimento 
encaminhado pela instituição benefi ciária ao Prefeito, conforme Anexo Único, que integra e incorpora a presente Lei, mediante 
avaliação da instituição e de documentação que comprove as exigências enumeradas no art. 2º desta Lei.
§ 1º - A Secretaria Municipal de Saúde fará análise e avaliação permanente do cumprimento do Plano de Trabalho aprovado, da 
atividade geral da instituição, da validade e documentação exigida e da aplicação dos recursos.
§ 2º - Nos casos em que as atividades da instituição estiverem enquadradas no campo de atuação de outros conselhos municipais, 
estes deverão ser periodicamente ouvidos para os fi ns aludidos no parágrafo anterior.
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado, através Secretaria Municipal de Finanças, observadas as disposições das Leis Federais 
nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000, a proceder a alterações no Orçamento Fiscal de 2021, mediante abertura de 
crédito adicional especial, no valor de R$ 2.030.420,00 (dois milhões, trinta mil, quatrocentos e vinte reais) na seguinte classifi cação 
orçamentária:
020701 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
103022078 COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19
1995 Serviços Urgência e Especializados COVID-19
44505200 Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 013121002 COVID-19 - SAÚDE GERAL - 1/53/94932-9
Parágrafo Único - Os recursos para cobertura do crédito adicional autorizado na forma deste artigo são oriundos de superávit 
fi nanceiro, verifi cado no balanço do exercício anterior, vinculados às transferências da Lei Complementar Federal nº 173/2020.
Art. 5º - Fica acrescentado às metas físicas de transferências de recursos às entidades, no programa “103022078 Combate ao 
Coronavirus - COVID-19”, ação “1995 Serviços Urgência e Especializados COVID-19”, ano de 2021, nos anexos do Plano Plurianual 
e Lei de Diretrizes Orçamentárias, a transferência referida no artigo 1º desta Lei. 
Parágrafo Único - Os Anexos do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, referidos neste artigo, correspondem aos 
Anexos “Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos” do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Projeto AUDESP.
Art. 6º - A transferência prevista nesta Lei, inclusive critérios de apoio à entidade, metas de atendimentos e respectivos valores, 
observando o art. 26 da Lei Federal Complementar nº 101/2000, fi cam incluídos no Anexo “Demonstração da Previsão de Transfe-
rências às entidades sem fi ns lucrativos”, da Lei Orçamentária, e no Anexo “Demonstrativo das entidades do terceiro setor”, da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias. 
Art. 7º - As despesas com a execução da presente Lei correm à conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 8º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

ANEXO ÚNICO

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCA

REQUERIMENTO

Vimos, nos termos da Lei _____/ _____, requerer a V. Ex.ª, liberação da transferência prevista, comprometendo-nos a cumprir 
todas as exigências nela contidas.

  Seguem anexas: 

1. CND do INSS
2. CRF do FGTS
3. Ata de eleição e Posse da Atual Diretoria
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Franca, ______/________________/_______.

_______________________________________________________
(nome da entidade)

Representante legal:______________________________________

Para preenchimento da entidade: Para uso da área de Finanças:
1. Inscrição  Conselho Setorial n º 1. Vr. da transferência:
2.Utilidade Pública Munic. n.º 2.Cronograma de pagamento:
3  Número de Registro Ata Diretoria: -
4. Gestão: 
____________a____________

-

5.Plano de trabalho aprovado: -
6. Nº da Conta Corrente: 3. Ordem de Empenho:
 Banco:                      Agência: -

-

_______________________________________________________________________________________________________

LEI COMPLEMENTAR Nº  344/2021.

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional, Competências, Funções, cargos e suas atri-
buições da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e dá outras providências. 

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI: 

Art. 1º. A Secretaria Municipal de Saúde tem como atribuição:

I. Coordenar e formular a política e diretrizes em assuntos de saúde pública com base no plano de governo, visando à pre-
servação das condições de saúde e a melhoria na qualidade de vida da população;
II. Executar as políticas públicas de saúde do Município de Franca;
III. Prestar diretamente os serviços públicos de saúde de responsabilidade municipal e, quando necessário, realizar articula-
ções com os demais entes federados em relação à prestação de serviços de suas competências; 
IV. Planejar, programar, articular, acompanhar, avaliar e integrar as ações e serviços de saúde do Município, considerando os 
aspectos demográfi cos, socioeconômicos, sanitários, epidemiológicos e geográfi cos; 
V. Elaborar e manter atualizado o plano municipal de saúde, em consonância com a realidade epidemiológica do Município;
VI. Compatibilizar e adequar a aplicação das normas técnicas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde à 
realidade municipal; 
VII. Prestar suporte técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Saúde; 
VIII. Administrar e gerir o Fundo Municipal de Saúde em conjunto com o Departamento Administrativo e Financeiro da Saúde.
IX. Exercer a fi scalização das posturas municipais, inclusive os serviços e concessões pertencentes ao comércio ambulante, 
feiras livres, varejões, sacolões, bancas de jornal e assemelhados.

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Saúde, conforme ANEXO I, possui a seguinte estrutura organizacional: 

I – Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde;
II – Departamento de Urgência e Emergência;
a) Seção de Gestão do Pronto Socorro de Referência – PSR e do Pronto Socorro Infantil - PSI;
1. Setor de Enfermagem do Pronto Socorro de Referência - PSR;
2. Setor de Enfermagem do Pronto Socorro Infantil - PSI;
b) Seção de Gestão das Unidades de Pronto Atendimento – UPAS: JARDIM ANITA E JARDIM AEROPORTO;
1. Setor de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento - UPA do Jardim Anita;
2. Setor de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento - UPA do Jardim Aeroporto;
c) Setor de Gestão de Raio X;
d) Setor de Gestão do SAMU.
III – Departamento Administrativo, Planejamento e Controle;
a) Setor de Manutenção;
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b) Setor de Compras, Abastecimento e Captação de Recursos;
c) Setor de Remoção Externa e Interna de Pacientes;
d) Setor de Frota e Logística;  
e) Setor de Pessoal.
f) Setor de Apoio aos Conselhos
IV – Departamento de Atenção Primária à Saúde;
a) Núcleo de Setores da Atenção Primária
1. Setor de Atenção Primária;
2. Setor de Atenção Primária;
3. Setor de Atenção Primária;
4. Setor de Atenção Primária; 
5. Setor de Atenção Primária; 
6. Setor de Atenção Primária;
7. Setor de Atenção Primária;
8. Setor de Atenção Primária;
9. Setor de Atenção Primária;
10. Setor de Atenção Primária;
11. Setor de Atenção Primária;
12. Setor de Atenção Primária;
13. Setor de Atenção Primária;
14. Setor de Atenção Primária;
15. Setor de Atenção Primária;
16. Setor de Atenção Primária;
17. Setor de Atenção Primária;
b) Setor de Regulação;
c) Setor de Gestão dos Centros de Atenção Psicossocial e Saúde Mental;
d) Setor de Saúde Bucal; 
e) Seção de Assistência Farmacêutica;
1. Setor de Logística, Programação e Distribuição de Medicamentos;
2. Setor de Ação Judicial.
V – Departamento de Vigilância em Saúde;
a) Setor de Gestão de Serviço de Verifi cação de Óbito (SVO), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e 
Vigilância Epidemiológica. 
b) Setor de Gestão de Vigilância Ambiental, Sanitária e Posturas.  
VI – Departamento de Média e Alta Densidade Tecnológica;
a) Setor de Núcleo de Gestão Assistencial;
b) Setor de Centro de Saúde e Laboratório;
c) Setor da Casa do Diabético e Centro Oftalmológico.
d) Setor do Centro de Diagnóstico por Imagem;
VII – Setor de Controle, Auditoria e Ouvidoria.

DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESPONSÁVEL: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 3º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: S3

Parágrafo único: Compete ao Secretário Municipal de Saúde:

I. Propor a política e as diretrizes a serem adotadas pela Secretaria de Saúde; 
II. Assistir ao Prefeito no desempenho de suas atribuições relacionadas com as atividades da Secretaria; 
III. Manifestar-se sobre os assuntos da Secretaria que devam ser submetidos ao Prefeito; 
IV. Submeter à apreciação do Prefeito projetos de lei e decretos; 
V. Criar comissões não permanentes e grupos de trabalho para melhoria de procedimentos de forma a otimizar o funciona-
mento da Secretaria; 
VI. Comparecer perante a Câmara Municipal para prestar esclarecimentos, quando regularmente convocado; 
VII. Administrar e responder pela execução dos programas de trabalho, da Secretaria de acordo com a política e as diretrizes 
fi xadas pelo Prefeito; 
VIII. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as decisões e as ordens do Prefeito; 
IX. Decidir sobre as proposições encaminhadas pelos diretores de departamentos das unidades a ele subordinadas; 
X. Delegar atribuições e competências, por ato expresso aos seus subordinados; 
XI. Expedir as determinações necessárias para a manutenção da regularidade do serviço; 
XII. Praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou competências das unidades e servidores subordinados; 
XIII. Avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições ou competências das unidades e servidores subordinados; 
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XIV. Em relação à Administração de Matérias de Patrimônio as competências que forem defi nidas em regulamento específi co 
para o Sistema de Administração de Material e Patrimônio; 
XV. Prestar informações a erem juntados nas ações judiciais de todas as esferas e matérias de defesa do interesse; 
XVI. Orientar e coordenar as atividades dos órgãos e entidades da administração em sua área de competência; 
XVII. Baixar resoluções para a execução de leis, regulamentos e atos pertinentes à sua área de competência; 
XVIII. Apresentar relatório anual da Secretaria ao Prefeito; 
XIX. Praticar os atos relativos às atribuições que lhes forem delegadas pelo Prefeito; 
XX. Interagir com os Secretários das outras Pastas; 
XXI. Decidir sobre os pedidos ou recursos administrativos de sua competência. 
XXII. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.

DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Art. 4º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4

Parágrafo único: Compete ao Diretor de Departamento de Urgência e Emergência:

I. Exercer a direção e coordenação da estrutura pré-hospitalar, fi xa (prontos atendimentos próprios), móvel (SAMU), bem 
como de articulação com os prontos atendimentos parceiros, hospitais fi lantrópicos e estaduais, segundo a política e diretrizes do 
Ministério da Saúde e da Administração Pública Municipal;
II. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equipes;
III. Assessorar seu Secretário na Rede de Urgência e Emergência no âmbito municipal;
IV. Supervisionar, orientar e acompanhar as atividades das unidades subordinadas, assim como formular junto os responsá-
veis administrativos e de enfermagem o plano de metas e o plano de ação da unidade;
V. Coordenar a programação dos trabalhos nos prazos previstos e planejar ações estratégicas afetas à sua área de trabalho, 
baixando instruções de funcionamento das unidades subordinadas;
VI. Exercer a fi scalização de ponto e coordenação das atividades desempenhadas pela equipe, como também dos processos 
administrativos que tramitam em sua unidade; 
VII. Planejar, implementar e executar ações pertinentes à unidade, fi scalizando o cumprimento das metas, desempenho e 
resultados, como também planejar o desenvolvimento e capacitação profi ssional da equipe e melhorias no processo de trabalho; 
VIII. Coordenar e assessorar o processo de escolha de soluções para eventuais problemas de sua unidade, comunicando su-
perior imediato quaisquer defi ciências ou ocorrências relativas às atividades sob sua responsabilidade;
IX. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade; 
X. Planejar, elaborar e gerenciar escala de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
XI. Coordenar a programação dos trabalhos nos prazos previstos e planejar ações estratégicas a sua área de trabalho;
XII. Coordenar o serviço de atenção às urgências no âmbito pré-hospitalar respeitando as pactuações e níveis de densidade tecnológica;
XIII. Promover articulação com as diversas áreas da Secretaria Municipal de Saúde para a implantação e execução da Rede de 
Urgência e Emergência (RUE);
XIV. Organizar e gerenciar fl uxos assistenciais percorridos pelos usuários na Rede de Urgência e Emergência (RUE), respon-
sabilizando cada ponto de atenção pela gestão do cuidado, respeitando os limites de sua complexidade e capacidade de resolução;
XV. Operacionalizar em conjunto com os demais departamentos a Rede de Urgência e Emergência (RUE), tendo como refe-
rencial aos atos normativos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde;
XVI. Coordenar a Política Nacional de Atenção às Urgências na rede municipal, assegurar o acesso à assistência da urgência e 
emergência, nos níveis densidade tecnológica, conforme diretriz da Política Nacional de Atenção as Urgências;
XVII. Coordenar e gerenciar a formulação do plano de metas e do plano de ação de cada unidade da Rede de Urgência e Emer-
gência (RUE) do município, assim como acompanhar e monitorar sistematicamente as ações elencadas;
XVIII. Atuar no gerenciamento realizando visitas periódicas e reuniões in loco em todos os serviços que compõe a Rede de Ur-
gência e Emergência (RUE) municipal, objetivando a tomada de decisões alinhadas com as diretrizes do plano de metas e planos 
de ação de cada unidade;
XIX. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelos superiores hierárquicos.  

DA SEÇÃO DE GESTÃO DO PRONTO SOCORRO REFERÊNCIA – PSR E DO PRONTO SOCORRO INFANTIL - PSI
RESPONSÁVEL: CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO DO PRONTO SOCORRO REFERÊNCIA – PSR E DO PRONTO SOCORRO 

INFANTIL - PSI

Art. 5º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO DO PRONTO SOCORRO 
REFERÊNCIA – PSR E DO PRONTO SOCORRO INFANTIL – PSI:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2
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Parágrafo único: Compete ao Chefe da Seção de Gestão do Pronto Socorro Referência – PSR e do Pronto Socorro Infantil – PSI:

I. Coordenar a equipe na condução dos métodos necessários visando à execução dos serviços do Pronto Socorro Adulto e 
Pronto Socorro Infantil, supervisionando e acompanhando as atividades administrativas realizadas pelas unidades subordinadas;
II. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
III. Responsabilizar-se pelas escalas mensais e de trabalho de funcionários sob a sua supervisão (exceto equipe de enfermagem, 
médicos e técnicos de RX), coordenando a distribuição dos recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem 
como controlar a utilização dos mesmos e implementar decisões voltadas à organização e arranjo do trabalho em seu setor; 
IV. Atuar no gerenciamento responsabilizando-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho para suas unidades;
V. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade;
VI. Coordenar as atividades de planejamento, implementação e execução das ações pertinentes às unidades; 
VII. Responsabilizar-se pelo controle, conservação, movimentação e manutenção preventiva de instalações físicas, equipa-
mentos, máquinas e mobiliário;
VIII. Exercer a fi scalização da correta aplicação dos recursos fi nanceiros de sua unidade, especialmente de outros entes da federação;
IX. Gerenciar o plano de metas e o plano de ação da unidade, assim como acompanhar e monitorar sistematicamente as 
ações elencadas;
X. Supervisionar e/ou gerenciar os setores subordinados a sua unidade, quando da ausência da chefi a direta;
XI. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelos superiores hierárquicos.

DO SETOR DE ENFERMAGEM DO PRONTO SOCORRO REFERÊNCIA - PSR
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE ENFERMAGEM DO PRONTO SOCORRO REFERÊNCIA 

- PSR

Art. 6º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
ENFERMAGEM DO PRONTO SOCORRO REFERÊNCIA – PSR:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Superior Completo 
em Enfermagem e inscrição no COREN – Conselho Regional de Enfermagem
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe Do Setor de Enfermagem do Pronto Socorro Referência – PSR:

I. Coordenar a equipe na execução dos serviços do Pronto Socorro Adulto de Referência, bem como a supervisão e acom-
panhamento das atividades realizadas pela unidade;
II. Responsabilizar-se pelas escalas mensais e de trabalho da equipe de enfermagem sob sua supervisão, coordenando a 
distribuição dos recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a utilização dos mesmos 
e implementar decisões voltadas à organização e arranjo do trabalho em seu setor; 
III. Coordenar, organizar, planejar, executar, avaliar e controlar todos os serviços da assistência de Enfermagem;
IV. Coordenar as equipes de enfermagem, supervisionando diretamente ou à distância em conformidade com as normas e 
procedimentos legais; 
V. Implementar protocolos operacionais, assistenciais e normas de rotina na área de enfermagem, assim como a validação e 
revisão dos existentes, respeitando os preceitos éticos;
VI. Supervisionar o desenvolvimento da equipe, no que se refere ao desempenho e resultados;
VII. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho. 
VIII. Supervisionar e responder pelas atividades relativas a setores subordinados a sua unidade, quando da ausência do responsável;
IX. Gerenciar o plano de metas e o plano de ação da unidade, assim como acompanhar e monitorar sistematicamente as 
ações elencadas;
X. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato; 
  

DO SETOR DE ENFERMAGEM DO PRONTO SOCORRO INFANTIL – PSI

RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE ENFERMAGEM DO PRONTO SOCORRO INFANTIL - PSI

Art. 7º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DA SEÇÃO DO SETOR 
DE ENFERMAGEM DO PRONTO SOCORRO INFANTIL – PSI:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Superior Completo 
em Enfermagem e inscrição no COREN – Conselho Regional de Enfermagem
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
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a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe da Seção de Enfermagem do Pronto Socorro Infantil – PSI:

I. Coordenar a equipe na condução dos métodos necessários visando à execução dos serviços do Pronto Socorro Infantil, 
bem como a supervisão e acompanhamento das atividades realizadas pela unidade;
II. Responsabilizar-se pelas escalas mensais e de trabalho da equipe de enfermagem sob sua supervisão, coordenando a 
distribuição dos recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a utilização dos mesmos 
e implementar decisões voltadas à organização e arranjo do trabalho em seu setor; 
III. Coordenar, organizar, planejar, executar, avaliar e controlar todos os serviços da assistência de Enfermagem;
IV. Coordenar as equipes de enfermagem, supervisionando diretamente ou à distância em conformidade com as normas e 
procedimentos legais; 
V. Implementar protocolos operacionais, assistenciais e normas de rotina na área de enfermagem, assim como a validação e 
revisão dos existentes, respeitando os preceitos éticos;
VI. Administrar e participar do processo de escolha de soluções para eventuais problemas, comunicando ao superior imediato 
quaisquer defi ciências ou ocorrências relativas às atividades sob sua responsabilidade;
VII. Supervisionar o desenvolvimento da equipe, no que se refere ao desempenho e resultados; 
VIII. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho;
IX. Supervisionar e responder pelas atividades relativas a setores subordinados a sua unidade, quando da ausência do responsável;
X. Gerenciar o plano de metas e o plano de ação da unidade, assim como acompanhar e monitorar sistematicamente as 
ações elencadas;
XI. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

DA SEÇÃO DE GESTÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPAS
JARDIM ANITA E JARDIM AEROPORTO

RESPONSÁVEL: CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPAS
JARDIM ANITA E JARDIM AEROPORTO

Art. 8º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO DAS UNIDADES DE PRONTO 
ATENDIMENTO – UPAS - JARDIM ANITA E JARDIM AEROPORTO

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único: Compete ao Chefe da Seção de Gestão das Unidades de Pronto Atendimento – UPAS - Jardim Anita e Jardim 
Aeroporto:

I. Coordenar a equipe na condução dos métodos necessários visando à execução dos serviços das Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA’s) do Jardim Anita e Jardim Aeroporto, supervisionando e acompanhando as atividades administrativas realizadas 
pelas unidades subordinadas;
II. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
III. Responsabilizar-se pelas escalas mensais e de trabalho de funcionários sob a sua supervisão (exceto equipe de enfer-
magem, médicos e técnicos de RX), coordenando a distribuição dos recursos humanos e materiais necessários à execução das 
atividades, bem como controlar a utilização dos mesmos e implementar decisões voltadas à organização e arranjo do trabalho em 
seu setor; 
IV. Atuar no gerenciamento responsabilizando-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho para suas unidades; 
V. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade;
VI. Coordenar as atividades de planejamento, implementação e execução das ações pertinentes às unidades; 
VII. Responsabilizar-se pelo controle, conservação, movimentação e manutenção preventiva de instalações físicas, equipa-
mentos, máquinas e mobiliário;
VIII. Exercer a fi scalização da correta aplicação dos recursos físicos e fi nanceiros de sua unidade, especialmente no que se 
refere à habilitação e ou qualifi cação das UPAS, atendendo-se o que determinar portarias ministeriais; 
IX. Gerenciar o plano de metas e o plano de ação da unidade, assim como acompanhar e monitorar sistematicamente as 
ações elencadas;
X. Planejar e coordenar reuniões semanais ou mensais com seus liderados, estabelecendo diretrizes do departamento de 
acordo com os atos expedidos pelo prefeito;
XI. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

DO SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA JARDIM ANITA
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO 

ATENDIMENTO – UPA JARDIM ANITA
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Art. 9º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA JARDIM ANITA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Superior Completo 
em Enfermagem e inscrição no COREN – Conselho Regional de Enfermagem
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe de Seção do Setor de Enfermagem da Unidade De Pronto Atendimento 
– UPA - Jardim Anita:

I. Coordenar a equipe na execução dos serviços da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Jardim Anita, bem como a super-
visão e acompanhamento das atividades realizadas pela unidade;
II. Responsabilizar-se pelas escalas mensais e de trabalho da equipe de enfermagem sob sua supervisão, coordenando a 
distribuição dos recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a utilização dos mesmos 
e implementar decisões voltadas à organização e arranjo do trabalho em seu setor;
III. Coordenar, organizar, planejar, executar, avaliar e controlar todos os serviços da assistência de Enfermagem;
IV. Coordenar as equipes de enfermagem, supervisionando diretamente ou à distância em conformidade com as normas e 
procedimentos legais;
V. Implementar protocolos operacionais, assistenciais e normas de rotina na área de enfermagem, assim como a validação e 
revisão dos existentes, respeitando os preceitos éticos;
VI. Supervisionar o desenvolvimento da equipe, no que se refere ao desempenho e resultados; 
VII. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho;
VIII. Supervisionar e responder pelas atividades relativas a setores subordinados a sua unidade, quando da ausência do responsável;
IX. Gerenciar o plano de metas e o plano de ação da unidade, assim como acompanhar e monitorar sistematicamente as 
ações elencadas.
X. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato;

DO SETOR DE ENFERMAGEM – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA JARDIM AEROPORTO
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE ENFERMAGEM – UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO – UPA JARDIM AEROPORTO

Art. 10 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
ENFERMAGEM – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA JARDIM AEROPORTO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Superior Completo 
em Enfermagem e inscrição no COREN – Conselho Regional de Enfermagem
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Enfermagem – Unidade de Pronto Atendimento – UPA - Jardim 
Aeroporto:

I. Coordenar a equipe na execução dos serviços da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Jardim Aeroporto, bem como a 
supervisão e acompanhamento das atividades realizadas pela unidade;
II. Responsabilizar-se pelas escalas mensais e de trabalho da equipe de enfermagem sob sua supervisão, coordenando a 
distribuição dos recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a utilização dos mesmos 
e implementar decisões voltadas à organização e arranjo do trabalho em seu setor;
III. Coordenar, organizar, planejar, executar, avaliar e controlar todos os serviços da assistência de Enfermagem;
IV. Coordenar as equipes de enfermagem, supervisionando diretamente ou à distância em conformidade com as normas e 
procedimentos legais; 
V. Implementar protocolos operacionais, assistenciais e normas de rotina na área de enfermagem, assim como a validação e 
revisão dos existentes, respeitando os preceitos éticos;
VI. Supervisionar o desenvolvimento da equipe, no que se refere ao desempenho e resultados;
VII. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho;
VIII. Gerenciar o plano de metas e o plano de ação da unidade, assim como acompanhar e monitorar sistematicamente as 
ações elencadas;
IX. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato; 

DO SETOR DE GESTÃO DE RAIO X
RESPONSÁVEL: CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DE RAIO X
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Art. 11 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DE RAIO X:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C1

Parágrafo único: Compete ao Chefe do Setor de Gestão de Raio X:

I. Coordenar a equipe na execução dos serviços de Raio-X das unidades de urgência e emergência de gestão da Secretaria 
Municipal de Saúde, bem como a supervisão e acompanhamento das atividades realizadas pela equipe subordinada;
II. Responsabilizar-se pelas escalas mensais e de trabalho das equipes de Raio-X sob sua supervisão, coordenando a distri-
buição dos recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a utilização dos mesmos e 
implementar decisões voltadas à organização e arranjo do trabalho em seu setor;
III. Coordenar, organizar, planejar, executar, avaliar e controlar todos os serviços do setor de Raio-X;
IV. Coordenar as equipes do Raio-X, supervisionando diretamente ou à distância em conformidade com as normas e proce-
dimentos legais; 
V. Coordenar, controlar e responsabilizar-se pelo patrimônio eletrônico das unidades e setores subordinados;
VI. Implementar protocolos operacionais, assistenciais e normas de rotina do setor de Raio-X, assim como a validação e revi-
são dos existentes, respeitando os preceitos éticos;
VII. Supervisionar o desenvolvimento da equipe, no que se refere ao desempenho e resultados; 
VIII. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho. 
IX. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade;
X. Gerenciar o plano de metas e o plano de ação da unidade, assim como acompanhar e monitorar sistematicamente as 
ações elencadas;
XI. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato; 

DO SETOR DE GESTÃO DO SAMU
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DO SAMU

Art. 12 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DO SAMU:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Superior Completo 
em Enfermagem e inscrição no COREN – Conselho Regional de Enfermagem
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Gestão do Samu:

I. Coordenar a equipe na execução dos serviços do SAMU, bem como a supervisão e acompanhamento das atividades rea-
lizadas pela equipe subordinada, respeitando as pactuações e níveis de complexidade absorvidos pela SMS;
II. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
III. Responsabilizar-se pelas escalas mensais e de trabalho da equipe sob sua supervisão (exceto médicos), coordenando a 
distribuição dos recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a utilização dos mesmos 
e implementar decisões voltadas à organização e arranjo do trabalho em seu setor; 
IV. Coordenar e supervisionar todas as ações nas áreas administrativas, assim como das equipes de enfermagem, supervisio-
nando diretamente ou à distância em conformidade com as normas e procedimentos legais;
V. Implementar protocolos operacionais, assistenciais e normas de rotina na área de enfermagem, assim como a validação e 
revisão dos existentes, respeitando os preceitos éticos;
VI. Gerenciar, planejar e executar, educação permanente dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores em conjunto 
com o Núcleo de Educação Permanente – NEP;
VII. Supervisionar o desenvolvimento da equipe, no que se refere ao desempenho e resultados;
VIII. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho; 
IX. Coordenar as atividades de planejamento, implementação e execução das ações pertinentes às unidades, assim como as 
programações de trabalho; 
X. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade;
XI. Coordenar, controlar e responsabilizar-se pelo patrimônio eletrônico das unidades e setores subordinados;
XII. Colaborar com a Regional de Saúde no monitoramento da qualidade dos dados e na análise das informações geradas 
no âmbito local, visando procedimentos sistemáticos de avaliação de políticas, ações e meios e a difusão fi dedigna da informação;
XIII. Atuar no gerenciamento e elaboração das estatísticas e documentos referente à habilitação e qualifi cação do SAMU con-
forme portarias ministeriais;
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XIV. Gerenciar o plano de metas e o plano de ação da unidade, assim como acompanhar e monitorar sistematicamente as 
ações elencadas;
XV. Planejar e coordenar reuniões semanais ou mensais com seus liderados, estabelecendo diretrizes do departamento de 
acordo com os atos expedidos pelo prefeito;
XVI. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO E CONTROLE
RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO E CONTROLE

Art. 13 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 
PLANEJAMENTO E CONTROLE:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4

Parágrafo único: Compete ao Diretor de Departamento Administrativo, Planejamento e Controle:

I. Gerenciar os suprimentos e contratos, estabelecendo regras e padrões para a realização de compras e contratações pela 
Secretaria da Saúde, assegurando a melhoria da qualidade dos bens adquiridos e serviços contratados;
II. Assessorar ao seu Secretário referente às áreas administrativas, fi nanceira, planejamento e controle no âmbito da Secre-
taria Municipal de Saúde orientando e acompanhando atividades relacionadas;
III. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho para sua unidade e distribuição do serviço 
entre os servidores;
IV. Elaborar planos e projetos de ação referentes à sua unidade, focalizando aspectos estratégicos e táticos de políticas, progra-
mas e projetos de competência pública, com vistas a obter melhores desempenhos na prestação de serviços para a municipalidade;
V. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização dos mesmos;
VI. Coordenar a programação dos trabalhos nos prazos previstos e planejar ações estratégicas afetas à sua área de trabalho, 
baixando instruções de funcionamento das unidades e setores subordinados;
VII. Coordenar, gerenciar e supervisionar a organização dos serviços a serem realizados, planejando e executando a progra-
mação dos serviços afetos à sua área, dentro dos prazos e normas pré-estabelecidos, responsabilizando-se pela orientação de seus 
subordinados na realização dos trabalhos e na conduta funcional;
VIII. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade;
IX. Responsabilizar-se pelas escalas de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
X. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
XI. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho;
XII. Coordenar ações e deliberar sobre temas pertinentes a sua unidade e funções, através de sua participação em reuniões, 
grupos de trabalho, comissões e de outros meios de organização institucionais internos e interinstitucionais, colaborando com infor-
mações de sua unidade;
XIII. Gerenciar o Fundo Municipal de Saúde de acordo com os preceitos legais e princípios da Administração Pública;
XIV. Planejar, desenvolver e acompanhar processos licitatórios no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde;
XV. Coordenar a elaboração da programação física e fi nanceira do Plano Municipal de Saúde, utilizando o planejamento da 
Secretaria Municipal de Saúde;
XVI. Supervisionar as atividades relacionadas com os convênios celebrados com o Governo do Estado, Ministério da Saúde e 
outros órgãos;
XVII. Gerenciar juntamente aos demais órgãos da Prefeitura para a elaboração e acompanhamento da Lei Orçamentária Anual 
(LOA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e outros instrumentos orçamentários;
XVIII. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

DO SETOR DE MANUTENÇÃO
RESPONSÁVEL: CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO

Art. 14 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C1

Parágrafo único: Compete ao Chefe do Setor de Manutenção:

I. Coordenar a equipe execução dos serviços de manutenção dos prédios e instalações das unidades de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde, bem como a supervisionar e acompanhar as atividades realizadas pela equipe subordinada;
II. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
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mitam por lá tramitam; 
III. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho;
IV. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade;
V. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
VI. Planejar e assessorar todas as unidades pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde quanto às manutenções preventi-
vas e ou corretivas dos prédios e ou equipamentos onde estejam instalados os serviços de saúde da Secretaria de Saúde, coorde-
nando e acompanhando as atividades realizadas pelos subordinados;
VII. Elaborar estudos e análises referentes aos processos que envolvem as unidades da Secretaria de Saúde assessorando 
tecnicamente no que for solicitado pela chefi a imediata;
VIII. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

DO SETOR DE COMPRAS, ABASTECIMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
RESPONSÁVEL: CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, ABASTECIMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Art. 15 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, ABASTECIMENTO E 
CAPITAÇÃO DE RECURSOS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único: Compete ao Chefe do Setor de Compras, Abastecimento e Captação De Recursos:

I. Responsabilizar-se pelos contratos de serviços e fornecimento de materiais de natureza contínua da Secretaria Municipal 
de Saúde, bem como a condução da equipe e dos métodos necessários que visem à execução dos serviços e atividades realizadas 
pela unidade;
II. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
III. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho;
IV. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade;
V. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização deles;
VI. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho;
VII. Formular e promover a implementação de políticas e diretrizes relativas às atividades de licitações, contratos adminis-
trativos, administração de material e cadastro de fornecedores da Secretaria Municipal de Saúde, executando a política relativa à 
aquisição de bens e serviços através da compra direta, sempre que necessário em observância à Lei 8.666/83;
VIII. Gerir o controle de estoque de materiais e equipamentos, elaborando programação, defi nindo datas de ressuprimento e 
controle estoque;
IX. Planejar, gerir e coordenar contratos com terceiro setor;
X. Assessorar e contribuir na coordenação de estudos nos diversos setores da administração pública para elaboração e tra-
mitação de projetos relacionados à captação de recursos públicos junto aos outros níveis de governo;
XI. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

DO SETOR DE REMOÇÃO EXTERNA E INTERNA DE PACIENTES
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE REMOÇÃO EXTERNA E INTERNA DE PACIENTES

Art. 16 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE REMOÇÃO 
EXTERNA E INTERNA DE PACIENTES:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira; 
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Remoção Externa e Interna de Pacientes:

I. Coordenar a equipe e conduzir os métodos necessários visando à execução dos serviços de Remoção Externa e Interna 
de Pacientes, bem como a supervisão e acompanhamento das atividades realizadas pela equipe subordinada;
II. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
III. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho;
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I. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade;
IV. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização deles;
V. Responsabilizar-se pelas escalas de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
VI. Gerenciar e responder pelas atividades de supervisão relativas a setores subordinados a sua unidade, quando da ausência 
da chefi a superior, executando ainda atividades assemelhadas e afi ns, quando solicitados, de maneira esporádica ou em projetos 
nos quais estejam vinculados;
VII. Gerenciar a marcação de exames, consultas e cirurgias, através das centrais de regulação e agendamento em Ribeirão 
Preto, Barretos, São Paulo, e demais hospitais de referência que venham a existir, planejando todas as atividades de agendamento 
e execução do serviço de remoção interna e externa de pacientes dentro da competência de sua unidade;
VIII. Controlar e planejar as ações previstas na Portaria MS/SAS nº 055/1999 no âmbito municipal, dentro de sua área de com-
petência.

DO SETOR DE FROTA E LOGÍSTICA
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE FROTA E LOGÍSTICA

Art. 17 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE FROTA 
E LOGÍSTICA

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira; 
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Frota e Logística

I. Coordenar a equipe e condução dos métodos necessários que visem à execução dos serviços do Setor de Frota e Logís-
tica, bem como a supervisão e acompanhamento das atividades realizadas pela equipe subordinada;

II. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;

III. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho;

IV. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade;

V. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização dos mesmos;

VI. Planejar, elaborar e gerenciar escala de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;

VII. Assessorar no processo de escolha de soluções para eventuais problemas, comunicando superior imediato quaisquer 
defi ciências ou ocorrências relativas às atividades sob sua responsabilidade;

VIII. Implementar rotinas administrativas de manutenção preventiva e corretiva da frota bem como a manutenção da regula-
ridade dos documentos de licenciamento dos veículos ofi ciais, além de providenciar medidas necessárias no caso de acidente e 
abalroamento que envolva veículos ofi ciais, e registrar as ocorrências e avarias;

IX. Coordenar contratos, requisições e ordens de fornecimentos ligadas aos setores de frota e logística, notifi cando chefi a 
superior sempre que necessário;

X. Supervisionar e controlar o número de deslocamentos, viagens, itinerários, quilometragem e desempenho dos veículos sob 
sua responsabilidade, providenciando relatório de custos por veículo e por unidade solicitante.

DO SETOR DE PESSOAL
RESPONSÁVEL: CHEFE DE SETOR DE PESSOAL

Art. 18 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DE PESSOAL:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
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III. NÍVEL SALARIAL: C1

Parágrafo único: Compete ao Chefe de Setor de Pessoal:

I. Administrar, gerir e conduzir a equipe, adotando os métodos necessários visando à execução dos serviços de recursos 
humanos, bem como supervisionar as rotinas de pessoal de todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde;
II. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
III. Assessorar no processo de escolha de soluções para eventuais problemas, comunicando superior imediato quaisquer 
defi ciências ou ocorrências relativas às atividades sob sua responsabilidade;
IV. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho;
V. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade;
VI. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização dos mesmos;
VII. Responsabilizar-se pelas escalas de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
VIII. Gerenciar e responder pelas atividades de supervisão relativas a setores subordinados a sua unidade, quando da ausência 
da chefi a superior, executando ainda atividades assemelhadas e afi ns, quando solicitados, de maneira esporádica ou em projetos 
nos quais estejam vinculados;
IX. Administrar as políticas relativas à gestão de pessoas, estabelecendo normas para os setores e unidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, acompanhando o desenvolvimento da equipe no que se refere ao desempenho e resultados;
X. Elaborar e gerenciar a programação de trabalho de sua equipe, controlando os processos de admissão, provimento, movi-
mentação, ampliação, redução e transferências da Secretaria Municipal de Saúde;
XI. Gerenciar as atividades de recursos humanos como assessoria e legislação de pessoal, cadastro de pessoal, folha de 
pagamento e concursos públicos;
XII. Planejar, coordenar e supervisionar procedimentos e processos relacionados a cadastro e realização de remanejamento de 
servidores de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde;
XIII. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

DO SETOR DE APOIO AOS CONSELHOS
CHEFE DE SETOR DE APOIO AOS CONSELHOS

Art. 19 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DE APOIO AOS CONSELHOS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C1

Parágrafo único: Compete ao Chefe de Setor de Apoio aos Conselhos:

I. Coordenar a equipe e conduzir os métodos necessários visando à execução dos serviços de atendimento e solução de 
problemas dos conselhos da Saúde existentes e dos que venham a ser criados, bem como a supervisão e acompanhamento das 
atividades realizadas pela equipe subordinada;
II. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
III. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho;
IV. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade;
V. Responsabilizar-se pelas escalas de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
VI. Assessorar os Conselhos Municipais de Políticas Públicas nas ações voltadas à Saúde, como também prestar assessoria, 
no que for necessário, ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde; 
VII. Assessorar na transparência da gestão fi nanceira;
VIII. Coordenar a promoção, articulação e integração entre Gestores e Conselheiros, Gestores de outras Unidades de Saúde da 
área de abrangência permitindo a busca de soluções, estratégias e encaminhamentos comuns, visando, assim a garantia do acesso 
da população à atenção humanizada e qualifi cada;
IX. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Art. 20 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4
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Parágrafo único: Compete ao Diretor de Departamento de Atenção Primária à Saúde:

I. Coordenar e gerenciar a execução das ações de promoção, prevenção e ou dar seguimento às de recuperação e rea-
bilitação da saúde para a população do município de Franca, de acordo com as competências assumidas junto às instâncias de 
pactuação;
II. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
III. Assessorar ao seu Secretário referente à Atenção Primária a Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde orientan-
do e acompanhando atividades relacionadas;
IV. Coordenar e executar em sua área de abrangência, ações de educação permanente dos profi ssionais, possibilitando e 
favorecendo a lógica do acolhimento humanizado;
V. Monitorar e avaliar a equipe sobre o atendimento com qualidade, comprometimento, efi cácia, efi ciência e humanização;
VI. Assessorar na preparação e execução das campanhas de vacinação, e outras ações de interesse da coletividade na área 
de atuação;
VII. Buscar a viabilização de parcerias com organizações governamentais, não governamentais e com o setor privado para 
fortalecimento da Atenção Básica no âmbito do município;
VIII. Coordenar a programação dos trabalhos nos prazos previstos e planejar ações estratégicas afetas à sua área de trabalho, 
baixando instruções de funcionamento das unidades e setores subordinados;
IX. Coordenar, gerenciar e supervisionar a organização dos serviços a serem realizados, planejando e executando a progra-
mação dos serviços afetos à sua área, dentro dos prazos e normas pré-estabelecidos, responsabilizando-se pela orientação de seus 
subordinados na realização dos trabalhos e na conduta funcional;
X. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade.
XI. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização deles;
XII. Responsabilizar-se pelas escalas de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
XIII. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
XIV. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho;
XV. Promover articulação com as diversas áreas da Secretaria Municipal de Saúde para implantação e execução das Redes de 
Atenção à Saúde (RAS) composta por redes temáticas prioritárias;
XVI. Planejar e coordenar a organização e desenvolvimento das ações de atenção básica em saúde, observados os princípios 
e diretrizes do SUS, orientando e propondo instrumentos de organização gerencial e operacional;
XVII. Coordenar o planejamento, execução e controle da estratégia da saúde na família como eixo norteador da política munici-
pal de saúde;
XVIII. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

DO NÚCLEO DE SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
RESPONSÁVEIS: FUNÇÕES GRATIFICADAS DE CHEFES DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Art. 21. O Núcleo de Setores da Atenção primária é composto por 17 (dezessete) Funções Gratifi cadas de Chefes dos Setores da 
Atenção Primária.

§ 1º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DOS SETORES DA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira; 
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único: Compete a cada uma das Funções Gratifi cadas de Chefes dos Setores da Atenção Primária:

I. Coordenar a equipe e gerenciar os métodos necessários visando à execução dos serviços, supervisionando e acompa-
nhando as atividades realizadas pela unidade de saúde a que estiver vinculado, bem como supervisionar e acompanhar as ativida-
des realizadas pela equipe subordinada;
II. Organizar e monitorar os serviços e ações de saúde da Atenção Básica;
III. Organizar de forma sistêmica, de acordo com a capacidade institucional, a estratégia de Saúde da Família na rede de 
serviços de saúde;
IV. Gerenciar as bases de dados produzidas pela Rede Municipal de Saúde, buscando manter atualizado o cadastro de pro-
fi ssionais, serviços e estabelecimentos de saúde sob sua gestão;
V. Elaborar e propor metodologias e instrumentos de monitoramento e avaliação da Atenção Básica na esfera municipal;
VI. Desenvolver mecanismos técnicos e estratégicos organizacionais para a melhoria da qualidade da gestão, planejamento, 
monitoramento e avaliação da Atenção Básica;
VII. Controlar processos e atividades, tais como: controle, análise e aprovação do ponto biométrico de sua equipe, acompanhar 
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o andamento de processos administrativos e técnicos alusivos ao respectivo setor, bem como as atividades desempenhadas pela 
equipe, para que as mesmas sejam desenvolvidas em conformidade com as normas e procedimentos legais;
VIII. Administrar e acompanhar o desenvolvimento da equipe, no que se refere ao desempenho e resultados, visando colaborar 
com o desenvolvimento profi ssional da equipe, para a melhoria dos processos de trabalho, capacitando e treinando, no que couber; 
IX. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
X. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização dos mesmos;
XI. Responsabilizar-se pelas escalas de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
XII. Planejar e propor ações de enfrentamento das doenças transmissíveis e não transmissíveis em parceria com a Vigilância 
Epidemiológica;
XIII. Coordenar ações de prevenção e assistência às doenças transmissíveis, especialmente as mais prevalentes tais como 
HIV/AIDS, Hepatites, Hanseníase e Tuberculose, e também ações de prevenção e assistência às doenças não transmissíveis, es-
pecialmente nos grupos de Acidentes Externos, Violência, Câncer, Hipertensão Arterial e Diabetes;
XIV. Gerenciar e supervisionar controle de agendas de atendimento da unidade de responsabilidade, realizando os devidos 
ajustes e notifi cando a chefi a superior sempre que necessário.
XV. Gerenciar o conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, situadas no primeiro nível de atenção nos sistemas de 
saúde, voltadas para a promoção de saúde, prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação.
XVI. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato;

DO SETOR DE REGULAÇÃO
RESPONSÁVEL: CHEFE DO SETOR DE REGULAÇÃO

Art. 22 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SEÇÃO DE REGULAÇÃO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único: Compete ao Chefe do Setor de Regulação:

I. Coordenar e gerir a equipe na condução dos métodos necessários visando à execução dos serviços de regulação do Sis-
tema Único de Saúde, sob a gestão da Secretaria Municipal de Saúde, supervisionando e acompanhando as atividades realizadas 
tanto pelas unidades da rede pública de saúde municipal como pelas instituições conveniadas;
II. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
III. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade;
IV. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização deles;
V. Responsabilizar-se pelas escalas de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
VI. Gerenciar a regulação do acesso aos serviços de saúde, de forma a garantir a equidade aos usuários do Sistema Único 
de Saúde, em todos os níveis de atenção, promovendo o acesso da população aos recursos ambulatoriais, de apoio diagnóstico 
terapêutico e à assistência hospitalar, nos seus diferentes níveis de complexidade;
VII. Coordenar a elaboração e implantar os protocolos clínicos e de acesso de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde 
para organizar a rede municipal de saúde e otimizar a capacidade de oferta dos serviços de saúde de maior complexidade, asses-
sorando na promoção e elaboração de protocolos de atenção em média complexidade e serviços especializados;
VIII. Assessorar na formulação da política municipal de saúde e atuar no controle de sua execução, inclusive nos seus aspectos 
econômicos e fi nanceiros e nas estratégias para sua aplicação, respeitando as decisões emanadas das instâncias legais e a progra-
mação local e regional estabelecida anualmente;
IX. Supervisionar a execução dos compromissos contratuais com o SUS, apoiando e participando do diagnóstico, planejamen-
to e programação, os Planos de Saúde e a elaboração dos instrumentos anuais de acompanhamento e avaliação da gestão, bem 
como coordenar à ação regulatória e dar providências as solicitações/processos das demandas geradas nas autarquias solicitantes 
(Promotoria de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, Conselho Tutelar e outros).
X. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato;

DO SETOR DE GESTÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

E SAÚDE MENTAL

Art. 23 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE GESTÃO 
DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira; 
III. NÍVEL SALARIAL: FG
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a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Gestão dos Centros de Atenção Psicossocial e Saúde Mental:

I. Coordenar a equipe e gerenciar os métodos necessários visando à execução dos serviços, supervisionando e acompa-
nhando as atividades realizadas pelo Centro de Atenção Psicossocial e Saúde Mental, e pelas unidades e setores que estiver vin-
culado, bem como a supervisionar e acompanhar as atividades realizadas pela equipe subordinada;
II. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
III. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho. 
IV. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade.
V. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização deles;
VI. Responsabilizar-se pelas escalas de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
VII. Assessorar a Regional de Saúde no monitoramento da qualidade dos dados e na análise das informações geradas no 
âmbito local, visando procedimentos sistemáticos de avaliação de políticas, ações e meios e a difusão fi dedigna da informação.
VIII. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato;   

DO SETOR DE SAÚDE BUCAL
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE SAÚDE BUCAL

Art. 24 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial à FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE SAÚDE BUCAL:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO:  FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira; 
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe de Setor de Saúde Bucal:

I. Planejar, supervisionar, gerenciar e acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas no território de abrangência das uni-
dades básicas, relativas à saúde bucal, identifi cando as necessidades e expectativas da população, estimulando a execução de 
medidas de promoção da saúde e atividades educativas preventivas;
II. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
III. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho.
IV. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade.
V. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização deles;
VI. Responsabilizar-se pelas escalas de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
VII. Fiscalizar a execução de processos de trabalho próprio e ou contratado da saúde bucal;
VIII. Planejar, solicitar compra e supervisionar o uso de materiais de consumo e equipamentos para o funcionamento adequado 
e ininterrupto da unidade odontológica;
IX. Gerenciar e acompanhar juntamente as unidades subordinadas, as manutenções corretivas e ou preventivas em aparelhos 
e ou equipamentos odontológicos, visando o funcionamento adequado e ininterrupto da unidade odontológica;
X. Administrar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal.
XI. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato;  

DA SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DA SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Art. 25 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DA SEÇÃO DE 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira; 
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 
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Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe Da Seção De Assistência Farmacêutica:

I. Coordenar, gerir, elaborar e controlar métodos necessários que visem à execução dos serviços, supervisionando o acom-
panhamento as atividades realizadas pela unidade a que estão vinculados, analisando e controlando ainda contratos e requisições 
para aquisição de medicamentos e afi ns, bem como supervisionando a distribuição de medicamentos para as unidades de saúde 
geridas pela Secretaria Municipal de Saúde;
II. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
III. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho. 
IV. Coordenar, controlar e responsabilizar-se pelo patrimônio eletrônico das unidades e setores subordinados; 
V. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade
VI. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização deles;
VII. Responsabilizar-se pelas escalas de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
VIII. Planejar, elaborar e coordenar a programação de trabalho para sua unidade, organizando em conjunto com a rede os pro-
cessos de trabalho dos farmacêuticos, considerando os diversos níveis de atuação;
IX. Estabelecer os mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação das ações básicas de Assistência Farmacêutica, 
contribuindo nas avaliações sistematizadas, estimulando o desenvolvimento da Farmacovigilância na rede municipal de saúde;
X. Controlar e supervisionar o acondicionamento de medicações e soluções, controle de validade, avaliação do consumo 
médio e mensal, qualidade e suprimento;
XI. Gerenciar o controle de recebimento, conferência e controle de estoque de medicamentos e afi ns.
XII. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato;   

DO SETOR DE LOGÍSTICA, PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE LOGÍSTICA, PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS

Art. 26 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
LOGÍSTICA, PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira; 
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada do Setor de Logística, Programação e Distribuição de Medicamentos:

I. Coordenar a equipe e gerenciar os métodos necessários visando à execução dos serviços, supervisionando e acompa-
nhando as atividades realizadas pela unidade Assistência Farmacêutica, bem como a supervisionar e acompanhar as atividades 
realizadas pela equipe subordinada;
II. Receber, conferir e controlar o estoque dos medicamentos e demais materiais pertinentes ao setor;
III. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
IV. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho.
V. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade.
VI. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização deles;
VII. Responsabilizar-se pelas escalas de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
VIII. Controlar e assessorar o acondicionamento de medicações e soluções, controle de validade, avaliação do consumo médio 
e mensal, qualidade e suprimento;
IX. Supervisionar o controle de recebimento, conferência e controle de estoque de medicamentos e afi ns.
X. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato;   

DO SETOR DE AÇÃO JUDICIAL
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DA SEÇÃO DO SETOR DE AÇÃO JUDICIAL

Art. 27 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE AÇÃO 
JUDICIAL:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior
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II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira; 
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único: Compete ao Chefe do Setor de Ação Judicial:

I. Gerenciar a equipe na condução dos métodos necessários que visem à execução dos serviços relacionados ao atendimen-
to das mais diversas demandas judiciais no que engloba a Secretaria Municipal de Saúde, além de supervisionar o acompanhamen-
to das atividades realizadas pela unidade a que estão vinculados;
II. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
III. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho.
IV. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
V. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização deles;
VI. Responsabilizar-se pelas escalas de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
VII. Assessorar os demais setores da Secretaria Municipal de Saúde no que diz respeito a demandas judiciais, respostas de 
processos e pareceres, orientações e assessoria ainda nas demandas oriundas da Promotoria de Justiça, Defensoria Pública, Mi-
nistério Público, Conselho Tutelar e outros;
VIII. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato;   

DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Art. 28 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4

Parágrafo único: Compete ao Diretor de Departamento de Vigilância em Saúde:

I. Coordenar e gerir atividades destinadas à prevenção de doenças, vigilância, licenciamento e fi scalização sanitária, vigilância 
epidemiológica, vigilância ambiental, controle de zoonoses, animais sinantrópicos, vetores e peçonhentos, atividades do laboratório de 
saúde pública, posturas, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e Serviço de Verifi cação de Óbito (SVO);
II. Assessorar ao seu Secretário nas áreas de Vigilância em Saúde no âmbito municipal;
III. Coordenar a programação dos trabalhos nos prazos previstos e planejar ações estratégicas afetas à sua área de trabalho, 
baixando instruções de funcionamento das unidades e setores subordinados;
IV. Coordenar e gerenciar na preparação e execução das campanhas de vacinação, e outras ações de interesse da coletivi-
dade na área de atuação;
V. Coordenar, gerenciar e supervisionar a organização dos serviços a serem realizados, planejando e executando a progra-
mação dos serviços afetos à sua área, dentro dos prazos e normas pré-estabelecidos, responsabilizando-se pela orientação de seus 
subordinados na realização dos trabalhos e na conduta funcional;
VI. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade.
VII. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização deles.
VIII. Responsabilizar-se pelas escalas de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
IX. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
X. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho.
XI. Coordenar a ocorrência de eventos vitais, incluindo a verifi cação de óbitos e nascidos vivos;
XII. Planejar, promover e supervisionar estudos para o desenvolvimento de campanhas de vacinação;
XIII. Gerenciar a integração das ações de promoção à saúde, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, análises laboratoriais de 
saúde pública e controle de zoonoses, desenvolvendo programas permanentes de prevenção e educação para a saúde junto à população;
XIV. Supervisionar as atividades dos serviços de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental, Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador (CEREST) e Serviço de Verifi cação de Óbito (SVO) de maneira a promover o correto funcionamento desses órgãos;
XV. Cumprir as portarias do Ministério da Saúde no que compete a Vigilância em Saúde cumprindo ainda as metas pactuadas 
para as Vigilâncias sob seu comando, através dos recursos disponíveis;
XVI. Assessorar e informar ao Secretário de Saúde sobre possíveis situações de risco de saúde populacional, ambiental e sani-
tária, bem como solicitar através destas, ações da administração Municipal quando se fi zerem necessárias;
XVII. Coordenar a equipe de controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental, mensurando e avaliando as demandas, com o ob-
jetivo de elaborar / estabelecer programas e projetos que visem executar medidas atuantes no sentido de controlar as zoonoses e 
situações agravantes ao meio ambiente;
XVIII. Coordenar a equipe de Controle de Vetores, mensurando e avaliando as demandas, com o objetivo de elaborar / estabele-
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cer programas e projetos que visem executar medidas atuantes no sentido de controlar as doenças transmitidas por vetores;
XIX. Coordenar a equipe de Vigilância Sanitária para programar e desenvolver um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir, 
ou prevenir os riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, de produção, e circulação nos 
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, e circulação de bens e produtos e da prestação de serviços de 
interesse à saúde;
XX. Coordenar a equipe de Supervisionar a Vigilância Epidemiológica no desenvolvimento das ações que proporcionam o co-
nhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou 
coletiva, com a fi nalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças e agravos, incluídos os programas 
de notifi cação, acompanhamento e de imunização;
XXI. Supervisionar e desempenhar funções de fi scalização com as mesmas prerrogativas e as mesmas atribuições conferidas 
às autoridades com poder de polícia administrativa;
XXII. Controlar e julgar os processos administrativos abertos pelas autoridades fi scais atuantes, emitindo despachos, ouvindo os 
envolvidos e, indicar a penalidade, quando for o caso;
XXIII. Planejar, elaborar e programar o desenvolvimento de projetos que visem o conhecimento e o controle dos possíveis riscos 
à saúde da população assim como desenvolver ações voltadas para a intervenção dos problemas sanitários, ambientais e de de-
senvolvimento de doenças decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e produtos, da prestação de serviços 
e das espécies de importância de interesse em saúde pública;
XXIV. Programar e gerenciar a execução de outras atividades quanto ao Controle das Zoonoses, Vigilância Ambiental, controle 
de vetores, Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica, aqui não elencadas, mas que sejam de interesse à prevenção da saúde 
pública;
XXV. Planejar e promover periodicamente a campanha de vacinação animal ou em casos focais ou pontuais em qualquer época do ano;
XXVI. Supervisionar as sanções legais determinadas frente ao não atendimento das exigências sanitárias descritas em legisla-
ção, Federal, Estadual ou Municipal existente;
XXVII. Planejar e executar cursos a fi scais e aos demais profi ssionais das equipes de Vigilância, bem como palestras para a co-
munidade em geral;
XXVIII. Coordenar, orientar e divulgar ou informar à população, por meio todos os meios de comunicação disponíveis, em casos de 
necessidade, as diretrizes e condutas a serem tomadas sobre assuntos das Vigilâncias, respeitando os limites determinados pelos 
superiores hierárquicos.
XXIX. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato;   

DO SETOR DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO (SVO), CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

RESPONSÁVEL: CHEFE DO SETOR DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO (SVO), CENTRO DE REFERÊNCIA EM 
SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Art. 29 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DO SETOR DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE 
ÓBITO (SVO), CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único: Compete ao Chefe do Setor de Serviço de Verifi cação de Óbito (SVO), Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador (CEREST) e Vigilância Epidemiológica:

I. Coordenar a equipe do Serviço de Verifi cação de Óbito (SVO), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CE-
REST) e Vigilância Epidemiológica, gerenciando os métodos necessários visando à execução dos serviços, supervisionando e 
acompanhando as atividades realizadas pelas unidades que estiver vinculado, bem como supervisionar e acompanhar as ativida-
des realizadas pela equipe subordinada;
II. Assessorar no gerenciamento da preparação e execução das campanhas de vacinação, e outras ações de interesse da 
coletividade na área de atuação;
III. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que 
tramitam por lá tramitam;
IV. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho.
V. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade.
VI. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização deles;
VII. Responsabilizar-se pelas escalas de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
VIII. Coordenar a equipe de Vigilância Epidemiológica para programação e desenvolvimento do conjunto de ações capaz de 
eliminar, diminuir, ou prevenir os riscos à saúde e de intervir nas possibilidades de epidemia decorrentes do meio ambiente, de 
produção, e circulação de bens e produtos e da prestação de serviços de interesse à saúde;
IX. Gerenciar e desempenhar funções de fi scalização com as mesmas prerrogativas e as mesmas atribuições conferidas 
pelos códigos que disciplinam a matéria;
X. Assessorar e julgar os processos administrativos abertos pelas autoridades fi scais atuantes, emitindo despachos, ouvindo 
os envolvidos e lavrar o auto de imposição de penalidade, quando for o caso;
XI. Planejar, elaborar e programar o desenvolvimento de projetos que visem o conhecimento e o controle dos possíveis ris-
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cos à saúde da população, assim como desenvolver ações voltadas para a intervenção dos problemas sanitários, ambientais e de 
desenvolvimento de doenças decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e produtos, da prestação de servi-
ços e das espécies de importância de interesse em saúde pública;
XII. Supervisionar e fi scalizar habitações unifamiliares (casas), multifamiliares (apartamentos), conjuntos habitacionais, habita-
ções coletivas, para prevenção, orientação e intensifi cação da educação para a prevenção em Saúde, observando durante as visitas 
domiciliares, sobre possíveis criadouros de vetores nocivos, bem como, o seu recolhimento e eliminação, ou aplicação de larvicidas;
XIII. Planejar, organizar e promover campanhas de educação em geral para a população do Município, em todos os meios de 
comunicação, sobre os hábitos desses vetores e as medidas mais efi cazes de seu controle através de seus criadouros;
XIV. Planejar, organizar, assessorar e ministrar cursos e palestras para a comunidade em geral e agentes em saúde, em reciclagem;
XV. Supervisionar, orientar, e divulgar ou informar à população, por meio todos os meios de comunicação disponíveis, em 
casos de necessidade, as diretrizes e condutas a serem tomadas sobre assuntos em Vigilância Epidemiológica, respeitando os 
limites determinados pelos superiores hierárquicos;
XVI. Planejar e efetuar levantamentos de materiais, impressos e equipamentos necessários ao funcionamento do setor e pro-
videnciar a sua requisição, providenciando requisição de materiais e serviços sempre que necessário;
XVII. Assessorar, orientar e auxiliar a Defesa Civil nas necessidades técnicas atinentes à Vigilância Epidemiológicas nos casos 
de catástrofes ou calamidades públicas.
XVIII. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato;   

DO SETOR DE GESTÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA E POSTURAS 

RESPONSÁVEL: CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA E POSTURAS 

Art. 30 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 
AMBIENTAL E SANITÁRIA E POSTURAS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C1

Parágrafo único: Compete ao Chefe do Setor de Gestão de Serviço de Vigilância Ambiental e Sanitária e Posturas:

I. Coordenar a equipe de Vigilância Sanitária, Ambiental e Posturas, gerenciando os métodos necessários visando à exe-
cução dos serviços, supervisionando e acompanhando as atividades realizadas pelas unidades que estiver vinculado, bem como, 
supervisionar e acompanhar as atividades realizadas pela equipe subordinada;
II. Assessorar no gerenciamento da preparação e execução das campanhas de vacinação, e outras ações de interesse da 
coletividade na área de atuação;
III. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
IV. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho.
V. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade.
VI. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização deles;
VII. Responsabilizar-se pelas escalas de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
VIII. Responsabilizar-se pelos prazos legais e regulamentares todos os expedientes e informações solicitadas pelos órgãos 
competentes acompanhando a redação de ofícios, pareceres, comunicados, despachos e outros documentos ofi ciais;
IX. Planejar e efetuar levantamentos de materiais, impressos e equipamentos necessários ao funcionamento do setor e provi-
denciar a sua requisição, providenciando requisição de materiais e serviços sempre que necessário;
X. Coordenar a equipe de controle de zoonoses e vigilância ambiental, mensurando e avaliando as demandas, com o objetivo 
de elaborar e estabelecer programas e projetos que visem executar medidas atuantes no sentido de controlar as zoonoses e situa-
ções agravantes ao meio ambiente;
XI. Coordenar a equipe de Controle de Vetores, mensurando e avaliando as demandas, com o objetivo de elaborar e estabe-
lecer programas e projetos que visem executar medidas atenuantes no sentido de controlar as doenças transmitidas por vetores;
XII. Gerenciar e promover periodicamente a campanha de vacinação animal ou em casos focais ou pontuais em qualquer épo-
ca do ano, sempre orientando a população diretamente afetada quando necessário, em casos de ataques de animais agressivos;
XIII. Controlar e fi scalizar estábulos, cocheiras, granjas, avícolas, chiqueiros, pocilgas e estabelecimentos congêneres;
XIV. Assessorar as unidades da Secretaria Municipal de Saúde nas questões que envolvam a Vigilância Ambiental, organizando 
e ministrando cursos e palestras para a comunidade em geral e agentes em saúde, em reciclagem;
XV. Supervisionar, orientar, e divulgar ou informar à população, por meio todos os meios de comunicação disponíveis, em casos 
de necessidade, as diretrizes e condutas a serem tomadas sobre assuntos em Vigilância Epidemiológica, respeitando os limites 
determinados pelos superiores hierárquicos;
XVI. Assessorar, orientar e auxiliar a Defesa Civil nas necessidades técnicas atinentes à Vigilância Ambiental nos casos de 
catástrofes ou calamidades públicas;
XVII. Coordenar e executar os serviços de vigilância constante de controle de vetores nocivos ao homem, tais como: escorpiões, 
ratos, baratas, etc., conjuntamente com a assessoria da SUCEM, promovendo inclusive orientações à população sobre as medidas 
de saneamento, visando à prevenção de infestação.
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XVIII. Responsabilizar-se pelos licenciamentos e expedição de alvarás relacionados às posturas municipais.
XIX. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato;   
XX. Coordenar os serviços de fi scalização das posturas municipais, inclusive as concessões pertencentes ao comércio ambu-
lante, feiras livres, varejões, sacolões, bancas de jornal e assemelhados.

DO DEPARTAMENTO MÉDIA E ALTA DENSIDADE TECNOLÓGICA
RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO MÉDIA E ALTA DENSIDADE TECNOLÓGICA

Art. 31 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO MÉDIA E ALTA DENSIDADE 
TECNOLÓGICA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4

Parágrafo único: Compete ao Diretor de Departamento Média e Alta Densidade Tecnológica:

I. Supervisionar as atividades de média e alta densidade realizadas tanto pelas unidades da rede pública de saúde municipal 
como pelas instituições conveniadas;
II. Assessorar ao seu Secretário nas áreas de Média e Alta Densidade Tecnológica no âmbito municipal;
III. Coordenar a programação dos trabalhos nos prazos previstos e planejar ações estratégicas afetas à sua área de trabalho, 
baixando instruções de funcionamento das unidades e setores subordinados;
IV. Coordenar, gerenciar e supervisionar a organização dos serviços a serem realizados, planejando e executando a progra-
mação dos serviços afetos à sua área, dentro dos prazos e normas pré-estabelecidos, responsabilizando-se pela orientação de seus 
subordinados na realização dos trabalhos e na conduta funcional;
V. Coordenar, controlar e responsabilizar-se pelo patrimônio eletrônico das unidades e setores subordinados;
VI. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização deles;
VII. Responsabilizar-se pelas escalas de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
VIII. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
IX. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho. 
X. Assessorar na formulação da política municipal de saúde e atuar no controle de sua execução, inclusive nos seus aspectos 
econômicos e fi nanceiros e nas estratégias para sua aplicação, respeitando as decisões emanadas das instâncias legais e a progra-
mação local e regional estabelecida anualmente;
XI. Assessorar na elaboração do Plano Municipal de Saúde e Relatório de Gestão, além de participar de reuniões internas e 
externas para tratar de assuntos atinentes à sua área de atuação na Secretaria Municipal de Saúde, quando necessária ou convocada;
XII. Responsabilizar-se pelos dados para alimentação dos bancos de dados dos sistemas nacionais implantados e exigidos 
pelos órgãos federais do Ministério da Saúde promovendo a atualização, inclusão, exclusão e alteração cadastrais das unidades 
prestadoras de serviços de média e alta densidade tecnológica.
XIII. Prestar assessoria na análise de relatórios e serviços de média e alta densidade tecnológica encaminhados pelas Unidades 
que compões a Secretaria Municipal de Saúde, bem como dos prestadores de serviços ambulatoriais, hospitalares e de diagnósticos;
XIV. Assessorar e promover a fi scalização dos Órgãos e pessoas jurídicas que integram ou participam do SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – SUS, através de auditorias técnico-científi cas, contábeis, jurídicas, fi nanceiras e patrimoniais;
XV. Gerenciar o credenciamento dos profi ssionais e dos prestadores de serviços do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, vin-
culados a Secretaria Municipal de Saúde;
XVI. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato;   
XVII. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato;   

DO SETOR DO NÚCLEO DE GESTÃO ASSISTENCIAL
RESPONSÁVEL: CHEFE DE SETOR DO NÚCLEO DE GESTÃO ASSISTENCIAL

Art. 32 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DO NÚCLEO DE GESTÃO ASSISTENCIAL:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único: Compete ao Chefe de Setor de Núcleo de Gestão Assistencial:

I. Coordenar, gerir, elaborar e controlar métodos necessários que visem à execução dos serviços do Núcleo de Gestão Assis-
tencial, supervisionando o acompanhamento das atividades realizadas pela unidade a que estão vinculados;
II. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
III. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho.
IV. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade.
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V. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização dos mesmos;
VI. Planejar, elaborar e gerenciar escala de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
VII. Responsabilizar-se pelo levantamento periódico de materiais de consumo e permanente necessários ao desenvolvimento 
dos serviços de enfermagem;
VIII. Gerenciar e controlar os fl uxos de agendamentos e encaminhamentos gerais da unidade;
IX. Supervisionar os controles de estoque de medicamentos e suprimentos necessários para o correto fl uxo de atendimento da unidade.
X. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato;   

DO SETOR DO CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO
CHEFE DE SETOR DO CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO

Art. 33 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DO CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único: Compete ao Chefe de Setor do Centro de Saúde e Laboratório:

I. Coordenar, gerir, elaborar e controlar métodos necessários que visem à execução dos serviços do Centro de Saúde e do 
Laboratório Municipal, supervisionando o acompanhamento das atividades realizadas pela unidade a que estão vinculados;
II. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
III. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também a melhoria dos processos de trabalho.
IV. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade.
V. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização deles;
VI. Responsabilizar-se pelas escalas de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
VII. Responsabilizar-se pelo levantamento periódico de materiais de consumo e permanente necessários ao desenvolvimento 
dos serviços de enfermagem;
VIII. Executar, checar, calibrar e fazer manutenção corretiva dos equipamentos;
IX. Gerenciar e controlar os fl uxos de agendamentos gerais da unidade coordenando o agendamento de consultas médicas 
comuns, especializadas e exames de pacientes;
X. Acompanhar a elaboração e implementação dos Programas nas áreas de Hanseníase, Tuberculose, Renal Crônica, Centro 
de Convivência do Idoso, DST e CTA (Centro de Testagem Anônima) e Planejamento Familiar. 
XI. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato;   

SETOR DA CASA DO DIABÉTICO E CENTRO OFTALMOLÓGICO
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DA CASA DO DIABÉTICO E CENTRO OFTALMOLÓGICO

Art. 34 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DA CASA DO 
DIABÉTICO E CENTRO OFTALMOLÓGICO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;  
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Casa do Diabético e Centro Oftalmológico:

I. Coordenar a equipe e gerenciar os métodos necessários visando à execução dos serviços na Casa do Diabético e Centro 
Oftalmológico, supervisionando e acompanhando as atividades realizadas pela unidade que estiver vinculado, bem como a supervi-
sionar e acompanhar as atividades realizadas pela equipe subordinada;
II. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
III. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe de trabalho, como também a melhoria dos processos de trabalho.
IV. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade.
V. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização deles;
VI. Responsabilizar-se pelas escalas de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
VII. Responsabilizar-se pelo levantamento periódico de materiais de consumo e permanente necessários ao desenvolvimento 
dos serviços médicos e de enfermagem;
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VIII. Gerenciar e controlar os fl uxos de agendamentos e encaminhamentos gerais da unidade, administrando o agendamento 
de consultas médicas comuns, especializadas e exames de pacientes;
IX. Planejar, executar e supervisionar campanhas periódicas de conscientização, bem estar e qualidade de vida de pacientes 
atendidos e acompanhados na Casa do Diabético, bem como, assessorar todas as unidades de saúde vinculadas a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde no que diz respeito a orientações e esclarecimento de dúvidas;
X. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato;   

DO SETOR DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
FUNÇÃO GRATIFICADA DE SETOR DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Art. 35 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial à FUNÇÃO GRATIFICADA DE SETOR DO CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior.
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira; 
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Setor do Centro de Diagnóstico por Imagem:

I. Coordenar a equipe e gerenciar os métodos necessários visando à execução dos serviços, supervisionando e acompa-
nhando as atividades realizadas pelo Centro de Diagnóstico por Imagem da Secretaria Municipal de Saúde, bem como, supervisio-
nar e acompanhar as atividades realizadas pela equipe subordinada;
II. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
III. Direcionar o desenvolvimento e qualifi cação de sua equipe, como também na melhoria dos processos de trabalho.
IV. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade.
V. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização deles;
VI. Responsabilizar-se pelas escalas de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
VII. Responsabilizar-se pela elaborar e implantar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas afetos aos cuidados desenvolvi-
dos na Unidade;
VIII. Coordenar as necessidades de exames relacionados à parte de Imagem, acompanhando o processo de execução dos 
exames, assegurando a veracidade, a confi ança e o sigilo deles;
IX. Planejar e supervisionar a manutenção periódica dos equipamentos, conforme agendamento, de forma preventiva e ou corretiva.
X. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato;   

DO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E OUVIDORIA
FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E OUVIDORIA

Art. 36 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
CONTROLE, AUDITORIA E OUVIDORIA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira; 
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Controle, Auditoria e Ouvidoria:

I. Assessorar a coordenação no gerenciamento da equipe para a condução dos métodos necessários visando à execução 
dos serviços de avaliação e auditoria do Sistema Único de Saúde, sob a gestão da Secretaria Municipal de Saúde, supervisionando 
e acompanhando as atividades realizadas tanto pelas unidades da rede pública de saúde municipal como pelas instituições conve-
niadas, bem como registros de ouvidoria;
II. Assessorar ao Secretário Municipal de Saúde na elaboração dos Relatórios de Gestão, Plano Municipal de Saúde, Presta-
ção de Contas e em quaisquer solicitações realizadas;
III. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que tra-
mitam por lá tramitam;
IV. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário de sua unidade, como também pelas ações de manutenção 
e preventivas de infraestrutura da unidade.
V. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades, bem como controlar a 
utilização deles;
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VI. Responsabilizar-se pelas escalas de trabalho sempre que solicitado por superior imediato;
VII. Gerenciar a elaboração e implantar os protocolos clínicos e de acesso de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde 
para organizar a rede municipal e otimizar a capacidade de oferta dos serviços de saúde de maior complexidade;
VIII. Supervisionar a ação regulatória e dar providências as solicitações/processos das demandas geradas nas autarquias soli-
citantes (Promotoria de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, Conselho Tutelar e outros).
IX. Assessorar no gerenciamento das atividades de auditoria interna, controle interno, de ouvidoria e de outras matérias afeta-
das à transparência da gestão na Secretaria Municipal de Saúde;
X. Administrar a inscrição de técnicos de auditoria, avaliação e controle nos cursos de treinamentos e capacitação pelo Minis-
tério da Saúde e Secretarias;
XI. Assessorar a promoção de auditorias com ações analíticas e operativas hospitalares e ambulatoriais quando necessárias 
ou determinadas pelas normas e ordens competentes, controlando e analisando relatórios encaminhados pelas Unidades que 
compõem a Secretaria Municipal de Saúde, bem como, dos prestadores de serviços ambulatoriais, hospitalares e de diagnósticos;
XII. Gerenciar e registrar todo e qualquer atendimento que venha a ocorrer na ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, 
dando a devida tratativa e realizando os encaminhamentos e questionamentos necessários;
XIII. Gerenciar a instalação, atualização e operacionalização de sistemas de processamento ambulatorial e hospitalar do SUS 
disponibilizados pelo Ministério da Saúde nos diversos setores da Secretaria, bem como solucionar os problemas que possam surgir 
durante a utilização deles;
XIV. Assessorar na capacitação de servidores e prestadores de serviço, quanto as alterações nos sistemas e ou maneira de 
informar atendimentos das unidades;
XV. Planejar, orientar, coordenar e fi scalizar os trabalhos relacionados ao faturamento das unidades de saúde pública e priva-
da, avaliando as informações inseridas nos sistemas, para que seja gerado indicadores de qualidade que subsidiará o Gestor da 
Secretaria na tomada de decisão;
XVI. Monitorar a produção apresentada pelas unidades públicas e privadas, promovendo a coerência com a realidade de cada unidade, 
gerenciando ainda o acompanhamento e cumprimento de prazos fi xados em portaria para envio de arquivos de dados ao Ministério da Saúde.
XVII. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato;   

Art. 37. Revogam-se as disposições em contrário.
Parágrafo único. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL 

ANEXO I
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LEI COMPLEMENTAR Nº 345/2021.

Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Franca, altera a 
Lei Complementar Municipal 01, de 24 de julho de 1995, altera a tríade orçamentária 
e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI: 

Art. 1º. A Administração Pública Municipal de Franca compreende os órgãos e entidades que atuam no âmbito do Poder Executivo, 
constituída nos termos desta Lei. 

§ 1º. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado diretamente pelos titulares de cada um dos órgãos da 
Administração Direta e das entidades da Administração Indireta.

§ 2º Para desenvolver as suas atividades legais e constitucionais a Prefeitura de Franca disporá de unidades organizacionais 
próprias da Administração Direta e de entidades da Administração Indireta, integradas por centros de atividades relativos às metas 
e objetivos que devem conjuntamente buscar atingir. 

§ 3º A Administração Pública Municipal subdivide-se em: 
I – Administração Direta: 
a) Gabinete do Prefeito; 
1. Gabinete do Vice-Prefeito;
2. Fundo Social de Solidariedade;
b) Procuradoria Geral do Município;
c) Secretaria Municipal de Ação Social;
d) Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos;
e) Secretaria Municipal de Desenvolvimento;
f) Secretaria Municipal de Educação;
g) Secretaria Municipal de Finanças;
h) Secretaria Municipal de Infraestrutura;
i) Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
j) Secretaria Municipal de Saúde;
k) Secretaria Municipal de Segurança. 
II – Administração Indireta: 
a) Autarquias;
b) Empresas Públicas;
c) Fundações Públicas; e
d) outras entidades dotadas com personalidade jurídica própria que vierem a ser criadas.

§ 4º. A Estrutura Administrativa das Unidades Organizacionais da Administração Direta, nos termos do ANEXO I, é composta de:

I. Gabinetes: Órgãos superiores de direção da Unidade Administrativa;
II. Departamentos: Centros Administrativos de supervisão, planejamento e coordenação de serviços de uma Unidade Admi-
nistrativa.
III. Seções: Órgãos de Gerenciamento intermediários relacionados aos vários tipos de serviços vinculados ao Departamento;
IV. Setores: Órgãos de gerenciamento de serviços locais dentro de cada uma das seções.
V. Assessorias ou Assessores: São órgãos ou auxiliares especializados de determinada unidade administrativa. As assessorias 
podem contar com estrutura organizacional própria, porém, integrada aos órgãos da Administração.
VI. Núcleos: Conjunto de vários órgãos de igual natureza.

§ 5º. As seções e os setores poderão cumular a supervisão, planejamento, coordenação e gerenciamento dos serviços relacionados 
aos órgãos superiores quando não houver necessidade de se ter uma estrutura hierárquica completa.
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§ 6º. O Funcionamento e a organização dos serviços prestados pela Administração Direta, dentro da estrutura organizacional legal 
da Prefeitura Municipal de Franca, serão dispostos mediante Decreto, conforme estabelece o art. 84, inciso VI da Constituição 
Federal.

§ 7º as competências administrativas das Unidades Administrativas previstas neste artigo, como também as atribuições de seus 
respectivos gestores e/ou assessores, estarão previstas em lei específi ca.

Art. 2º. O Capítulo IX da Lei Complementar Municipal 01, de 24 de julho de 1995, terá a seguinte redação:

CAPÍTULO IX
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS, SEU PADRÃO DE VENCIMENTOS, COMO TAMBÉM DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EM 
COMISSÃO E SUBÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS

Art. 31 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder um acréscimo salarial, pelo exercício de uma Função Gratifi cada, aos venci-
mentos do servidor público municipal provido mediante concurso.

§1º. Função Gratifi cada é uma adição de atribuições especiais acrescidas à do cargo ou emprego público providos mediante 
concurso público, que exija maior grau de responsabilidade ou de atribuições relacionadas com as atividades de direção, chefi a 
e assessoramento às atribuições do cargo efetivo, exigindo, ainda, vínculo especial de confi ança de sus superiores hierárquicos, 
sendo de livre provimento.
§ 2º O acréscimo salarial será fi xado na lei de criação da função gratifi cada mediante as seguintes diretrizes:
I. Percentual sobre o padrão de vencimento do cargo originário provido mediante concurso;
II. Valor fi xo;
III. Equivalência com a remuneração fi xada para os cargos em comissão, aplicando-se, nesse caso, a mesma previsão para 
servidores cuja remuneração total do cargo ou emprego originário seja superior ao fi xado para cargo em comissão.

§ 3º. As Funções Gratifi cadas deverão ser criadas por lei, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, a qual 
especifi cará sua espécie.

Art. 32 – São cargos em comissão aqueles criados por lei como de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito.

§ 1º. Fica reservado aos servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego público um percentual mínimo de 5% (cinco por cento) 
do quantitativo existente para cargos em comissão.

§ 2º. As funções gratifi cadas não são computadas para os cálculos do parágrafo primeiro desta lei.

Art. 33. A remuneração dos cargos em comissão observará a seguinte tabela:

TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO

REF.
REMUNERAÇÃO DO 

CARGO EM COMISSÃO
PARA SERVIDORES CUJA REMUNERAÇÃO TOTAL DO CARGO OU EMPREGO 

ORIGINÁRIO SEJA SUPERIOR AO FIXADO PELO CARGO EM COMISSÃO

C-1 R$ 3.195,23
Acréscimo de 20% (vinte por cento) do padrão de vencimento do cargo originário 

provido mediante concurso

C-2 R$ 4.125,97
Acréscimo de 20% (vinte por cento) do padrão de vencimento do cargo originário 

provido mediante concurso

C-3 R$ 5.239,73
Acréscimo de 20% (vinte por cento) do padrão de vencimento do cargo originário 

provido mediante concurso

C-4 R$ 6.063,79
Acréscimo de 20% (vinte por cento) do padrão de vencimento do cargo originário 

provido mediante concurso

C-5 R$ 7.912,33
Acréscimo de 20% (vinte por cento) do padrão de vencimento do cargo originário 

provido mediante concurso
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C-6 R$ 9.564,50
Acréscimo de 20% (vinte por cento) do padrão de vencimento do cargo originário 

provido mediante concurso
Art. 34. O subsídio dos agentes políticos é fi xado em conformidade com a seguinte tabela:

TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
REF. VALOR DO SUBSÍDIO
S-3 R$ 8.468,98

Art. 34-A. O servidor que vier a ocupar função gratifi cada, cargo em comissão ou tornar-se agente político, não poderá incorporar 
a remuneração desses cargos à sua.

Art. 34-B A jornada de trabalho dos cargos em comissão e funções gratifi cadas são de 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único. Exonerado do cargo em comissão e da função gratifi cada, o servidor público retornará à sua jornada contratual 
fi xada anteriormente à nomeação.

Art. 3º - As Leis nº 8.585, de 23 de setembro de 2017 - Plano Plurianual, nº 8.936, de 07 de outubro de 2020 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, e nº 8958, de 10 de dezembro de 2020 - Lei Orçamentária Anual, passam a vigorar com as alterações promovidas 
nos incisos deste artigo.

I - Ficam alteradas as descrições das unidades administrativas, unidades executoras, programas e ações de governo em conformidade 
com o Anexo II desta Lei.
II - Ficam vinculadas à gestão administrativa do presidente da Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC, a execução orçamentária 
dos programas e ações de governo vinculados à Unidade Administrativa “021200 Secretaria Municipal de Esporte, Arte, Cultura e 
Lazer”.

III - Ficam vinculadas à gestão administrativa do Secretário de Finanças, a execução orçamentária no programa e ação de governo 
vinculados à Unidade Administrativa “021200 Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos”, no tocante às despesas vinculadas 
aos setores de Compras e Licitações.

IV - Ficam vinculadas à gestão administrativa do Secretário de Administração e Recursos Humanos, a execução orçamentária no 
programa e ação de governo vinculados à Unidade Administrativa “021200 Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos”, no 
tocante às despesas vinculadas ao setor de Tecnologia da Informação.

V - Ficam vinculadas à gestão administrativa do Secretário de Infraestrutura, a execução orçamentária nas ações, e respectivos 
programas de governo, vinculadas à Unidade Administrativa “021000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente”, constantes do Anexo 
III desta Lei.

Parágrafo Único - a responsabilidade do presidente da Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC, referida no inciso II, e dos 
Secretários Municipais, referidas nos incisos III e V deste artigo, compreende, inclusive a requisição de despesas, a manutenção, 
aditamentos e celebração de novos contratos, convênios e parcerias em geral. 

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente: 
I. LEI COMPLEMENTAR Nº 287, DE 25 DE JULHO DE 2017;
II. LEI COMPLEMENTAR Nº 293, DE 4 DE JANEIRO DE 2018;
III. LEI COMPLEMENTAR Nº 309, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018;
IV. LEI COMPLEMENTAR Nº 315, DE 21 DE MAIO DE 2019.
Parágrafo único. Permanece em vigor os quatros de Agentes Eletivos fi xados pela LEI COMPLEMENTAR Nº 309, DE 14 DE 
DEZEMBRO DE 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I

ANEXO II
Seq. Campo Descrição Anterior Nova Descrição

1 Unidade 
Administrativa 021300 Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 021300 Procuradoria Geral do Município

2 Unidade Executora 021301 Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 021301 Procuradoria Geral do Município

3 Ação de Governo 1992 Adequação Física e Operacional da Estrutura 
da Secr.Negócios Jurídicos

1992 Adequação Física e Operacional da 
Estrutura da Procuradoria Geral do Município

4 Ação de Governo 2937 Manutenção dos Serviços da Secretaria dos 
Negócios Jurídicos

2937 Manutenção dos Serviços da 
Procuradoria Geral do Município

5 Unidade 
Administrativa

020900 Secretaria Municipal de Planejamento 
Urbano 020900 Secretaria Municipal de Infraestrutura

6 Unidade Executora 020901 Secretaria Municipal de Planejamento 
Urbano 020901 Secretaria Municipal de Infraestrutura

7 Unidade 
Administrativa

021000 Secretaria Municipal de Serviços e Meio 
Ambiente

021000 Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente

8 Unidade Executora 021001 Secretaria Municipal de Serviços e Meio 
Ambiente

021001 Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente

9 Unidade 
Administrativa

021100 Secretaria Municipal de Segurança e 
Cidadania 021100 Secretaria Municipal de Segurança

10 Unidade Executora 021101 Secretaria Municipal de Segurança e 
Cidadania 021101 Secretaria Municipal de Segurança

11 Programa de 
Governo

041222063 Gestão dos Serviços da Secretaria de 
Segurança e Cidadania

041222063 Gestão dos Serviços da 
Secretaria de Segurança

12 Ação de Governo 1235 Construções, Ampliações e Equipam.da 
Secretaria de Segur.e Cidadania

1235 Construções, Ampliações e Equipam.da 
Secretaria de Segurança

13 Ação de Governo 2922 Manutenção dos Serviços de Segurança e 
Cidadania

2922 Manutenção dos Serviços de 
Segurança

14 Ação de Governo 2924 Publicidade Institucional - Serviços de 
Segurança e Cidadania

2924 Publicidade Institucional - Serviços de 
Segurança



Quarta-feira, 03 de fevereiro de 2021 - ano 7 - nº 1.712www.franca.sp.gov.br 29

ANEXO III
Unidade Executora Programa Ação

021001 Secretaria 
Municipal de Meio 
Ambiente

154512058 Modernização da Infraestrutura 
Urbana

1230 Obras e Instalações na Rede de Iluminação 
Pública
2915 Manutenção dos Serviços de Canalização
2916 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública
2917 Manutenção dos Serviços de Infraestrutura 
Urbana

185432060 Recuperação de Áreas 1233 Recuperação de Galerias e Áreas Degradadas
267822061 Recuperação e Melhoria de 
Estradas Vicinais

2921 Serviços de Manutenção e Recuperação de 
Estradas Vicinais

ANEXO IV
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LEI COMPLEMENTAR Nº 346 /2021

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional, Competências, Funções, Cargos e suas 
atribuições do GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DO GABINETE DO VICE-
PREFEITO MUNICIPAL, como também dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI: 

Art. 1º. O Gabinete do Prefeito tem como função institucional assessorar o Chefe do Executivo no exercício de suas atribuições:
I. Políticas;
II.  De relacionamento com instituições, comunidade e imprensa;
III. Divulgação dos atos ofi ciais;
IV. Formulação de políticas públicas;
V. De compliance, qual seja, de fazer cumprir as normas legais, evitar e detectar eventuais desvios, como também de con-
troladoria;
VI.  Coordenar projetos especiais, assuntos extraordinários, cerimonias, honrarias e eventos.
Parágrafo único. Para cumprimento de sua função institucional, compete ao Gabinete do Prefeito:

I. Assessorar o Prefeito Municipal no exercício de suas funções políticas, executivas e administrativas.
II. Supervisionar, coordenar, gerenciar e controlar as atividades de apoio direto ao Prefeito Municipal;
III. Coordenar e Gerenciar a expedição dos Atos Ofi ciais do Executivo Municipal, como também os assuntos legislativos;

Ampliação de Cargos 22
Evolução FG/FC 17
Impacto -R$    3.259,10
Impacto ano * -R$      56.204,20
Evolução SASSOM e Cartão (qtde.
comissionados) 5
SASSOM R$      19.206,60
Cartão Alimentação (inclusive redução S3) R$      14.400,00
Impacto Ano 2021 Total -R$      22.597,60
* Incluído 13º, férias e encargos

________________________________________________________________________________________________________
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IV. Prestar assessoria ao Chefe do Poder Executivo em suas relações político-administrativas;
V. Coordenar e executar as atividades relacionadas à segurança pessoal do Prefeito;
VI. Coordenar a comunicação ofi cial do Prefeito Municipal, como também as atividades de relações públicas e de cerimonial;
VII. Coordenar a agenda diária de compromissos do Prefeito Municipal;
VIII. Orientar e supervisionar os serviços de atendimento ao público no âmbito do Gabinete;
IX. Coordenar o sistema de Corregedoria e Controle Interno do Município de Franca;
X. Coordenar o sistema de supervisão de convênios, parcerias e contratos administrativos;
XI. Organizar o sistema de compliance, assim compreendido como um conjunto de disciplinas destinadas a cumprir e se fazer 
cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as normas legais e constitucionais, a que a Administração Pública se 
submete, bem como evitar, detectar e tratar quaisquer desvios ou inconformidades que possam ocorrer.
XII. Exercer outras atividades correlatas às suas atribuições ou que lhe sejam delegadas pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 2º. O Gabinete do Prefeito Municipal, conforme ANEXOS I e II, possui a seguinte estrutura organizacional:

I. Gabinete do Prefeito;
a) Chefe de Gabinete
b) Assessor em Atos Ofi ciais;
II. Departamento de Ouvidoria, Corregedoria e Controladoria Interna;
1. Assessor de Ouvidoria;
2. Assessor de Ouvidoria;
3. Setor de Responsabilização de Agentes Públicos;
4. Setor de Auditoria Interna e de Responsabilização de Agentes Privados;
5. Assessoria em Compliance;
1.1. Assessor em compliance
1.2. Setor de Assistência e Regulação;

III. Departamento de Acompanhamento da Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias;
1. Assessor em contratos, convênios e parcerias;
IV. Núcleo de Assessorias do Gabinete do Prefeito;
a) Assessoria de Gestão do Gabinete do Prefeito;
1. Setor Administrativo de Gabinete;
b) Assessoria em Políticas Públicas;
1. Setor de Levantamento de Dados para Formulação de Políticas Públicas;
c) Assessor de Relações Institucionais;
d) Assessor de Assuntos Parlamentares;
e) Assessoria de Comunicação;
1. Assessor de Comunicação
1.1. Seção de Comunicação;
a) Assessor de Editoração, Diagramação, Criação e Arte;
b) Assessor de Mídia Digital, Eletrônica e Internet;
c) Assessor de Imprensa.
V. FUSSOL – Fundo Social de Solidariedade; 
1. Presidente;
2. Assessor de Gestão do Fussol;
1.1. Setor de Projetos Sociais
1.2. Setor de Relações Comunitárias
Art. 3º. O Gabinete do Vice-Prefeito Municipal tem como atribuição assessorar o Vice-Prefeito no exercício de suas funções políticas, 
executivas e administrativas e possui a seguinte estrutura organizacional:

I. Assessoria de Gabinete do Vice-Prefeito

DO GABINETE DO PREFEITO
Art. 4º. O núcleo central de direção do Gabinete do Prefeito é composto pelo Chefe de Gabinete e pelo Assessor em Atos Ofi ciais.

DO CHEFE DE GABINETE
Art. 5º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE GABINETE:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Nomeação
III. NIVEL SALARIAL: C6
Parágrafo único: Compete ao Chefe de Gabinete:

I. Coordenar o Gabinete do Prefeito segundo a visão sistêmica, qual seja, pelo alimento dos temas e políticas públicas que 
interagem entre si, nas Assessorias, Departamentos, Seções e Setores do Gabinete do Prefeito, como também de seus Secretários;
II. Acompanhar o cumprimento das metas do Plano de Governo, como também analisar o trabalho autarquias, fundações e 
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empresas municipais para efeito do controle fi nalístico exercido pelo Executivo;
III. Proferir pareceres nas questões determinados pelo Chefe do Executivo;
IV. Executar outras funções que lhe forem delegadas.

DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE ASSESSOR EM ATOS OFICIAIS

Art. 6º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE ASSESOR EM ATOS OFICIAIS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Fundamen-
tal, Médio, Técnico ou Superior;
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NIVEL SALARIAL: FG
a. 30% - sem incorporações anteriores;
b. 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Assessor em Atos Ofi ciais: 

I. Prestar assessoria ao Chefe de Gabinete do Prefeito na elaboração e formalidades de atos ofi ciais do Gabinete do Prefeito, 
seu arquivamento e sistema de buscas;
II. Determinar a divulgação dos atos, avisos e editais da Administração Municipal junto à Imprensa Ofi cial do Município;
III. Prestar assessoramento às demais unidades administrativas da Prefeitura sobre a elaboração de atos ofi ciais e efetuar 
pesquisas e levantamentos sobre assuntos de interesse da Administração Pública relativos à legislação, jurisprudências, doutrina e 
demais dispositivos legais;
IV. Executar outras funções que lhe forem delegadas

DO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA, CORREGEDORIA, CONTROLADORIA INTERNA
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA, CORREGEDORIA E 

CONTROLADORIA INTERNA

Art. 7º. O Departamento de Ouvidoria, Corregedoria e Controladoria Interna é integrado pelo:
I. Dois Assessor de Ouvidoria;
II. Setor de Responsabilização de Agentes Públicos;
III. Setor de Auditoria Interna e de Responsabilização de Agentes Privados;
IV. Assessoria em Compliance, composta pelo Assessor em Compliance e pelo Setor de Assistência e Regulação.

Art. 8º. A autoridade competente para determinar a instauração de auditorias, sindicâncias, processos administrativos para aplicação 
de penalidades a Agentes Privados, apurações preliminares e processos administrativos disciplinares, como também exercer o juízo 
de admissibilidade e de garantias, se dá nos termos desta lei.

§ 1º. O julgamento de processos administrativos disciplinares e procedimentos relacionados à Responsabilização de Agentes 
Públicos é do:

I. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, em primeiro Grau, ouvido previamente o Secretário da Pasta 
em parecer.
II. Prefeito Municipal, em Grau de Recurso.

§ 2º. O Julgamento de Processos Administrativos relacionados à Responsabilização de Agentes Privados é:

I. Do Secretário da pasta ao qual está vinculado o convênio, contrato, parcerias e outros negócios jurídicos similares, em 
Primeiro Grau;
II. Do Prefeito Municipal, em Grau de Recurso.

§ 3º. Em se tratando de servidor com profi ssão regulamentada, é necessário o encaminhamento do processo administrativo 
disciplinar para parecer de um profi ssional de sua área, que apreciará as questões técnicas.

Art. 9º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
DE OUVIDORIA, CORREGEDORIA E CONTROLADORIA INTERNA: 
I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Superior.
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a. 30% - sem incorporações anteriores;
b. 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Diretor de Departamento de Corregedoria e Controladoria Interna: 

I. Exercer as funções de controlador interno;
II. Supervisionar a regularidade da programação orçamentária e fi nanceira, avaliando o cumprimento das metas previstas no 
plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do Município; 
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III. Supervisionar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à efi cácia, efi ciência, economicidade e efetividade da gestão 
orçamentária, fi nanceira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação 
de recursos públicos por entidades de direito privado;
IV. Supervisionar as operações de crédito, avais, e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
V. Supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao 
respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 101/00, caso haja necessidade;
VI. Supervisionar os limites e condições para a inscrição de “restos a pagar”, processados ou não; 
VII. Supervisionar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei 
Complementar 101/00; 
VIII. Supervisionar o alcance das metas fi scais dos resultados primário e nominal;
IX. Supervisionar a aplicação legal e constitucional dos recursos fi nanceiros;
X. Supervisionar, para fi ns de posterior registro no Tribunal de Contas do Estado, os atos de aposentadoria e de admissão de 
pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta Municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público Municipal, executadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designação para função gratifi cada.
XI. Exercer a direção e coordenar as atividades dos Setores de Ouvidoria, responsabilização de agentes públicos, auditoria 
interna e responsabilização de agentes privados e de Compliance; 
XII. Exercer o juízo de admissibilidade de denúncias, representações em relação à responsabilização de agentes públicos e 
privados;
XIII. Exercer o juízo de garantias nos procedimentos de auditoria, responsabilização de agentes públicos e privados, determi-
nando as medidas cautelares que se fi zerem necessárias;
XIV. Determinar a instauração, se o caso, de auditorias, sindicâncias, apurações preliminares e processos administrativos dis-
ciplinares.
XV. Assessorar a Chefi a de Gabinete no desempenho de suas funções; 
XVI. Supervisionar, orientar e acompanhar o registro das solicitações recebidas pelo Departamento de Ouvidoria e, bem como, 
exercer a supervisão, orientação e acompanhamento do conjunto de disciplinas, políticas, e diretrizes estabelecidas para o bom 
funcionamento da Administração;
XVII. Planejar ações estratégicas afetas ao Departamento; 
XVIII. Baixar instruções de funcionamento das unidades subordinadas; 
XIX. solicitar informações a outras unidades da Administração Pública Municipal; 
XX. Responder pelas atividades de supervisão relativas a setores subordinados a sua unidade, quando da ausência do res-
ponsável.
XXI. Executar outras funções que lhe forem delegadas

DOS ASSESSORES DE OUVIDORIA
Art. 10. São 02 (dois) os assessores de ouvidoria;
Parágrafo único. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do dos ASSESSORES DE OUVIDORIA:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre provimento
III. NIVEL SALARIAL: C1
Parágrafo único: Compete a cada um dos Assessores de Ouvidoria:
I.  Realizar o assessoramento do Gabinete do Prefeito nas atividades da Ouvidoria Municipal;
II. Coordenar as atividades da Ouvidoria, atuando de forma personalizada, autônoma e imparcial, recebendo, analisando, 
investigando e encaminhando aos setores competentes sugestões, queixas, dúvidas e elogios, acompanhando o processo até a 
sua solução fi nal.
III. Estabelecer um sistema de canais de comunicação entre a Administração, com usuários dos serviços municipais e com os 
cidadãos;
IV. Receber reclamações e consultas em relação aos serviços prestados pelo Município de Franca e dar-lhes encaminhamento 
junto aos órgãos públicos da Administração Municipal Direta e Indireta;
V. Criar meios para implementação da Lei Federal n. 12.527 de 18/11/2011 e dar encaminhamento aos pedidos com base na 
referida lei;
VI. Criar políticas para o bom funcionamento da Administração;
VII. Planejar ações estratégicas afetas ao Departamento; 
VIII. Solicitar informações a outras unidades da Administração Pública Municipal; 
IX. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas;
X. Executar outras funções que lhe forem delegadas.

DO SETOR DE RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES PÚBLIOS
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS

Art. 11. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior.
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NIVEL SALARIAL: FG
a. 30% - sem incorporações anteriores;
b. 20% - com incorporações anteriores.
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Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Responsabilização de Agentes Públicos:

I. Coordenar as apurações de fatos relacionados à responsabilização de agentes públicos;
II.  Coordenar a condução de procedimentos de sindicância e apuração preliminar, como também do processo administrati-
vo disciplinar;
III.  Analisar, juntamente, com os membros da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Disciplinar, os procedimen-
tos necessários, a fi m de coibir falhas e criar rotinas;
IV.  Instruir processos, inclusive com a colheita de depoimentos, provas, analisando o processo administrativo e determinando 
os procedimentos cabíveis;
V.  Gerenciar da organização da agenda de audiências preliminares e de sindicância e processo administrativo;
VI. Organizar a dinâmica do setor, tais como as diligências, entregar documentos e intimar pessoas, para instrução de proces-
sos administrativos;
VII. Coordenar o parecer e/ou relatórios fi nais emitidos pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Disciplinar;
VIII. Realizar outras atividades correlatas de acordo com a necessidade do setor;

SETOR DE AUDITORIA INTERNA E DE RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES PRIVADOS
RESPONSÁVEL: CHEFE DO AUDITORIA INTERNA E DE RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES PRIVADOS

Art. 12. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da CHEFE DO AUDITORIA INTERNA E DE RESPONSABILIZAÇÃO 
DE AGENTES PRIVADOS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Superior.
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento;
III. NIVEL SALARIAL: C4
Parágrafo único: Compete ao Chefe do Setor de Auditoria Interna e de Responsabilização de Agentes Privados:

I. Coordenar a condução de processos à Responsabilização de Agentes Privados;
II. Coordenar os servidores que trabalham como escreventes processuais;
III. Velar pelo direito ao contraditório e ampla defesa nos procedimentos de sua competência, como também pelo legal cum-
primento de intimações pessoais, pelo correio ou por edital;
IV. Responsabilizar-se pelos atos da instrução processual;
V. Gerenciar os arquivos de sua unidade;
VI. Responsabilizar-se pelas intimações pessoais, pelo correio e providenciar publicações no Diário Ofi cial nos Processos de 
Descumprimento Contratual;
VII. Coordenar auditorias administrativas, bem como fi scalizar o cumprimento de convênios, contratos, parcerias e outros ne-
gócios similares fi rmados pelo Município com Agentes Privados;
VIII. Executar outras tarefas, atribuições e atividades determinadas pelos superiores hierárquicos;

DA ASSESSORIA EM COMPLIANCE
Art. 13. A assessoria em Compliance é composta pelo Assessor em Compliance e pelo Setor de Assistência e Regulação.

DO ASSESSOR EM COMPLIANCE
Art. 14. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do ASSESSOR DE COMPLIANCE:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre provimento 
III. NIVEL SALARIAL: C4
Parágrafo único: Compete ao ASSESSOR de Compliance:
I. Assessorar o Chefe de Gabinete na implementação de políticas de compliance e de governança;
II. Assessorar ao Departamento de Corregedoria e Controladoria Interna no desempenho de suas funções; 
III. Exercer a supervisão, orientação e acompanhamento do conjunto de disciplinas, políticas, e diretrizes estabelecidas para 
o bom funcionamento da Administração;
IV. Planejar ações estratégicas afetas ao Departamento; 
V. Criar cartilhas e manuais de conduta no âmbito da Administração Direta.
VI. Analisar riscos operacionais;
VII. Gerenciar os controles internos;
VIII. Fazer auditorias periodicamente;
IX. Desenvolver projetos de melhoria contínua;
X. Disseminar o compliance por toda a cultura organizacional;
XI. Monitorar a segurança da informação; 
XII. Solicitar informações a outras unidades da Administração Pública Municipal; 
XIII. Responder pelas atividades de supervisão relativas a setores subordinados a sua unidade, quando da ausência do res-
ponsável. 
XIV. Executar outras funções que lhe forem delegadas

DO SETOR DE ASSISTÊNCIA E REGULAÇÃO
I. O Departamento de Acompanhamento da Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias;

RESPONSÁVEL: CHEFE DE SETOR DE ASSISTÊNCIA E REGULAÇÃO 
Art. 15. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DE ASSISTÊNCIA E REGULAÇÃO:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre provimento
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III. NIVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único: Compete ao Chefe De Setor De Assistência E Regulação: 
I. Gestão da equipe de pessoas que integram a Assessoria em Compliance;
II. Atuar na gestão de processos e atividades rotineiras da unidade;
III. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades; 
IV. Realizar atividades de planejamento, implementação e acompanhamento das ações pertinentes a Seção; 
V. Responsabilizar-se pelo desenvolvimento e treinamento da equipe; 
VI. Aperfeiçoar ações e deliberar sobre temas pertinentes ao Seção de Assistência e Regulação, através de sua participação 
em reuniões, grupos de trabalho, comissões e de outros meios de organização institucionais internos e interinstitucionais; 
VII. Executar outras funções que lhe forem delegadas

DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS
RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS CONTRATOS, CONVÊNIOS E 

PARCERIAS 

Art. 16. Vincula-se ao Departamento de Acompanhamento da Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias, o Assessor em Contratos, 
Convênios e Parcerias.
Art. 17. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO 
DA GESTÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre provimento
III. NIVEL SALARIAL: C4
Parágrafo único: Compete ao Diretor De Departamento De Acompanhamento da Gestão De Contratos, Convênios E Parcerias:
I. Supervisionar a execução da programação e prazos dos contratos e convênios e parcerias;
II. Planejar ações estratégicas afetas a busca de recursos junto aos governos federal e estadual para a celebração de con-
vênios;
III. Gerenciar, no Gabinete do Prefeito, as informações pertinentes a celebração de contratos e/ou convênios;
IV. Executar outras funções que lhe forem delegadas

DO ASSESSOR EM CONTRATOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS
Art. 18. O Assessor em Contratos, Convênios e Parcerias está integrado ao Departamento de Acompanhamento da Gestão de 
Contratos, Convênios e Parcerias.
Art. 19. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do ASSESSOR EM ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, 
CONVÊNIOS E PARCERIAS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre provimento
III. NIVEL SALARIAL: C2
Parágrafo único. Compete ao Assessor em Acompanhamento De Contratos, Convênios E Parcerias:
I. Proferir pareceres e assessorar o Gabinete do Prefeito em contratos, convênios e parcerias;
II. Planejar a implementação e acompanhamento da execução das ações pertinentes a celebração de convênios e parcerias; 
III. Executar outras funções que lhe forem delegadas

DO NÚCLEO DE ASSESSORIAS ESPECIAIS DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 20. O Núcleo de Assessorias Especiais do Gabinete do Prefeito é composto por 06 (seis) Assessores e/ou Assessorias:
I. Assessoria de Gestão do Gabinete do Prefeito;
II. Assessoria de Políticas Públicas composta por dois assessores;
III. Assessor de Assuntos Institucionais;
IV. Assessor de Assuntos Parlamentares;
V. Assessoria de Comunicação;

§ 1º. Subordina-se ao Assessor de Gestão do Gabinete do Prefeito, o Setor Administrativo de Gabinete.
§ 2º Está subordinado aos Assessores de Políticas Públicas, o Setor de Levantamento de dados para formulação de políticas 
públicas;
§3º. A Seção de Comunicação está integrada à Assessoria de Comunicação e vinculada diretamente ao Assessor de Comunicação, 
assim composta:
I. Assessor de Editoração, Diagramação, Criação e Arte;
II. Assessor de Mídia Digital Eletrônica e Internet;
III. Assessor de Imprensa;

DA ASSESSORIA DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Art. 21. A Assessoria de Gestão do Gabinete do Prefeito é composta pelo Assessor de Gestão do Gabinete do Prefeito e pelo Setor 
Administrativo do Gabinete.
Art. 22. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do ASSESSOR DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
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III. NIVEL SALARIAL: C5

Parágrafo único. Compete ao Assessor De Gestão Do Gabinete Do Prefeito:
I. Prestar assessoria ao Prefeito na Gestão de seu Gabinete;
II. Responsabilizar-se pelo expediente a ser encaminhado ao Prefeito Municipal;
III. Coordenar a Agenda do Gabinete do Prefeito; 
IV. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 

DO SETOR ADMINISTRATIVO DE GABINETE
RESPONSÁVEL: CHEFE DE SETOR ADMINISTRATIVO DE GABINETE 

Art. 23. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR ADMINISTRATIVO DE GABINETE:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior.
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento;
III. NÍVEL SALARIAL: C1
Parágrafo único: Compete ao Chefe De Setor Administrativo De Gabinete:
I. Coordenar as rotinas administrativas, como também os servidores públicos lotados no Gabinete do Prefeito;
II. Distribuir os trabalhos administrativos aos servidores do gabinete;
III. Executar outras funções que lhe forem delegadas

DA ASSESSORIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS
Art. 24 A Assessoria em Políticas Públicas é composta por 02 (dois) ASSESSORES EM POLÍTICAS PÚBLICAS e pelo Setor de 
Levantamento de Dados para Formulação de Políticas Públicas.

DOS ASSESSORES EM POLÍTICAS PÚBLICAS:

Art. 25. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial dos ASSESSORES EM POLÍTICAS PÚBLICAS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre provimento
III. NIVEL SALARIAL: C5

Parágrafo único: Compete a cada um dos Assessores Em Políticas Públicas:

I. Assessorar o Gabinete do Prefeito em todas as fases ciclo das políticas públicas:
a. Formação da agenda;
b. Formulação da política;
c. Processo de tomada de decisão;
d. Implementação da política;
e. Avaliação
II. Formular, planejar, assessorar atividades relacionadas a gestão de políticas públicas nos diversos órgãos da administração 
direta, com a fi nalidade de articular a negociação com os atores sociais, econômicos e políticos;
III. Sistematizar informações, levantamentos de dados e subsídios com a fi nalidade de estabelecer relação custo/ benefício no 
auxílio e tomadas de decisões da autoridade competente;
IV. Assessorar nas atividades relacionadas a política de gestão da Administração Pública, estratégias de ação e comunicação 
com os órgãos e unidades administrativas;
V. Participar de estudos, propostas, fornecendo subsídios norteadores no planejamento e implantação de serviços de com-
petência;
VI. Atuar em conjunto com os titulares das respectivas secretarias municipais, assessorando nas diretrizes desenvolvidas em 
cada pasta.
VII. Executar outras funções que lhe forem delegadas

DO SETOR DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
RESPONSÁVEL: CHEFE DO SETOR DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Art. 26. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DO SETOR DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA 
FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre provimento
III. NIVEL SALARIAL: C4
Parágrafo único: Compete Ao Chefe Do Setor De Levantamento De Dados Para Formulação De Políticas Públicas:
I. Coordenar o levantamento de dados e informações para a formação da agenda de políticas públicas, especialmente:
a. Responsabilizar-se pelo levantamento de informações sobre as necessidades emergenciais da cidade, junto às entidades 
representativas da população;
b. Responsabilizar-se pelo levantamento das necessidades de interesse da comunidade, levando-as ao conhecimento da 
Administração Municipal, apresentando propostas de solução;
c. Coletar informações sobre as necessidades emergenciais da cidade, junto às entidades representativas da população das 
regiões da cidade;
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d. Apurar, em trabalho de campo, as necessidades de interesse da comunidade, levando-as ao conhecimento da Administra-
ção Municipal;
e. Buscar, em trabalho de campo, informações sobre as rotinas administrativas dos equipamentos municipais das regiões da cidade;
II. Coordenar o levantamento de dados para a avaliação das políticas públicas;
III. Executar tarefas determinadas pelo superior hierárquico.

DO ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 Art. 27. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre provimento
III. NIVEL SALARIAL: C5

Parágrafo único: Compete ao Assessor De Relações Institucionais:

I. Prestar assessoria direta ao Prefeito, acompanhando os atendimentos ao governador, deputados estaduais, deputados 
federais, senadores e partidos políticos;
II. Acompanhar a tramitação das proposições legislativas nos níveis estadual e federal de interesse dos Municípios;
III. Examinar e opinar sobre projetos oriundos das Secretarias Municipais e de outras unidades da Administração;
IV. Executar outras tarefas determinadas pelo superior hierárquico.

DO ASSESSOR EM ASSUNTOS PARLAMENTARES 
Art. 28. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do ASSESSOR EM ASSUNTOS PARLAMENTARES:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NIVEL SALARIAL: C5

Parágrafo único: Compete ao Assessor Em Assuntos Parlamentares:

I. Prestar assessoria direta ao Prefeito, acompanhando os atendimentos aos vereadores e partidos políticos;
II. Exercer a direção e coordenar as atividades do respectivo Departamento de Assuntos Legislativos; 
III. Supervisionar, orientar e acompanhar as atividades dos servidores lotados no Departamento de Assuntos Legislativos;
IV. Planejar ações estratégicas pertinentes ao relacionamento com à Câmara Municipal;
V. Acompanhar a tramitação dos projetos de leis junto à Câmara Municipal; 
VI. Solicitar informações a outras unidades da Administração Pública Municipal; 
VII. Responder pelas atividades de supervisão relativas aos servidores subordinados a sua unidade. 
VIII. Executar outras funções que lhe forem delegadas

DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Art. 29. A Assessoria de Comunicação é composta pelo ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO e pela Seção de Comunicação.

Parágrafo único. Integram a Seção de Comunicação, os Assessores de Editoração, Diagramação, Criação e Arte, de Mídia Digital, 
Eletrônica e Internet e de Imprensa.

DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
Art. 30. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre provimento
III. NIVEL SALARIAL: C5
Parágrafo único: Compete ao Assessor De Comunicação:
I. Propor diretrizes de política de comunicação da Prefeitura;
II. Gerar as ações de comunicação, imprensa, publicidade e informativos da Administração Pública Municipal, 
III. Prestar ao Prefeito o suporte necessário ao desempenho de suas atribuições, na área relativa à política de comunicação 
do governo;
IV. Gerir os assuntos de interesse do governo e da população que devam ser divulgados pelos meios de comunicação, pro-
pondo ao Prefeito alternativas de ação, divulgando-as quando pertinente;
V. Estabelecer contatos com os órgãos de comunicação;
VI. Gerir as atividades da Publicidade e Redação e Imprensa;
VII. Gerenciar os contratos e dotações orçamentárias relativos à publicidade legal, à publicidade de interesse do Município e os 
referentes às Coordenações de Imprensa, de Publicidade e de Comunicação Digital;
VIII. Coordenar as licitações e exercer a gestão dos contratos relativos às temáticas de Comunicação Digital, de Imprensa e de 
Publicidade, quando de interesse da Administração, em razão da natureza ou complexidade dos respectivos objetos.
IX. Executar outras funções que lhe forem delegadas.

DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO
RESPONSÁVEL: CHEFE DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

Art. 31. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO:



Quarta-feira, 03 de fevereiro de 2021 - ano 7 - nº 1.712www.franca.sp.gov.br 39

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre provimento
III. NIVEL SALARIAL: C2
Parágrafo único: Compete ao Chefe da Seção De Comunicação:
I. Coordenar e equipe que executa as atividades publicitárias e eventos da Administração municipal; 
II. Responsabilizar-se pela a criação, realização, veiculação e gerenciamento das campanhas publicitárias informativas do 
Governo, inclusive o custo fi nanceiro.
III. Executar outras funções que lhe forem delegadas

ASSESSOR DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, CRIAÇÃO E ARTE
RESPONSÁVEL: ASSESSOR DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, CRIAÇÃO E ARTE

Art. 32. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do Assessor de EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, CRIAÇÃO E 
ARTE:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre provimento
III. NIVEL SALARIAL: C1
Parágrafo único: Compete ao Assessor de Editoração, Diagramação, Criação E Arte:
I. Assessorar o Gabinete do Prefeito na criação de uma linguagem visual das políticas municipais, 
II. Assessorar o Gabinete do Prefeito na elaboração e implantação de planos de mídia para veiculação de peças publicitárias 
de iniciativa dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal;
III. Implementar o uso de marcas e assinaturas publicitárias do Poder Executivo Municipal.
IV. Assessorar na realização de campanhas de interesse social, cooperando com os órgãos públicos e as organizações pri-
vadas em eventos cívicos e culturais.
V. Executar outras funções que lhe forem delegadas

DO ASSESSOR DE MÍDIA DIGITAL, ELETRÔNICA E INTERNET
Art. 33. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do ASSESSOR DE MÍDIA DIGITAL, ELETRÔNICA E INTERNET:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre provimento
III. NIVEL SALARIAL: C1

Parágrafo único: Compete ao Assessor De Mídia Digital, Eletrônica E Internet:

I. Assessorar o Governo na escolha de conteúdos e visual que serão disponibilizados no site ofi cial da Prefeitura; 
II. Assessorar na implementação de projetos de mídias eletrônicas da Prefeitura Municipal e
III. Assessorar na elaboração de vídeos institucionais, bem como edição de entrevistas e reportagens relacionadas à cidade 
e à Administração Municipal.
IV. Executar outras funções que lhe forem delegadas

DO ASSESSOR DE IMPRENSA
Art. 34. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do ASSESSOR DE IMPRENSA:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre provimento
III. NIVEL SALARIAL: C1
Parágrafo único: Compete ao Assessor de Imprensa:
I. Assessorar e assistir ao Prefeito do Município, secretários municipais, dirigentes de autarquias e demais órgãos da admi-
nistração municipal na comunicação com os veículos de imprensa;
II. Assessorar o Gabinete do Prefeito nas coberturas das atividades de imprensa da Prefeitura Municipal de Franca; 
III. Fazer a gestão das coberturas jornalísticas e fotográfi cas de quaisquer fatos ou assuntos relativos à divulgação de ativida-
des governamentais; 
IV. Executar outras funções que lhe forem delegadas.

DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE – FUSSOL
RESPONSÁVEL: PRESIDENTE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Art. 35. O Fundo Social de Solidariedade é um órgão da Administração Municipal que tem por fi nalidade formular, propor, articular e 
integrar as políticas e executar as ações de promoção social.
Parágrafo único. O Fundo Social de Solidariedade é dirigido pelo seu Presidente, possuindo um Assessor de Gestão, o qual tem dois 
setores a ele subordinados, o de Projetos Sociais e de Relações Comunitárias. 
Art. 36. São os pré-requisitos, forma de provimento do PRESIDENTE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE:

I. PRÉ-REQUISITOS: Não Há.
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento.
III. NIVEL SALARIAL: Não Há. Função voluntária e não remunerada.
Parágrafo único: Compete ao Presidente do Fundo Social de Solidariedade.

I. Coordenar, gerenciar e presidir as atividades do Fundo.
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II. Executar outras atividades delegadas pelo Prefeito Municipal.

DO ASSESSOR DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Art. 37. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do ASSESSOR DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior;
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NIVEL SALARIAL: C5
Parágrafo único: Compete ao Assessor De Gestão Do Fundo Social De Solidariedade:
I. Assessorar na implantação e desenvolvimento das políticas públicas do Fundo Social de Solidariedade, como também 
avaliar sua efetividade;
II. Prestar assessoria à Presidente do Fundo Social de Solidariedade; 
III. Participar, coordenar ou integrar, comissões, comitês e outros grupos de trabalho internos; 
IV. Prestar assessoria aos demais órgãos do Fundo; 
V. Prestar, isolada ou conjuntamente, assessoramento a Presidente do Fundo Social de Solidariedade na sua representação 
administrativa; 
VI. Assessorar o Presidente do Fundo Social de Solidariedade na adoção de medidas que propiciem a harmonização das 
iniciativas dos diferentes órgãos municipais, preparando, quando necessário, o encaminhamento para pronunciamento fi nal as 
matérias que lhe foram submetidas e ainda, colaborar na elaboração de pareceres e exposições de motivos à Câmara Municipal 
quando o caso; 
VII. Executar outras funções que lhe forem delegadas

DO SETOR DE PROJETOS SOCIAIS
DO CHEFE DE SETOR DE PROJETOS SOCIAIS

Art. 38. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DE PROJETOS SOCIAIS:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior;
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NIVEL SALARIAL: C2
Parágrafo único: Compete ao Chefe De Setor De Projetos Sociais:

I. Coordenar a elaboração, o planejamento das diversas campanhas solidárias conforme necessidade da comunidade acom-
panhando sua execução;
II. Coordenar os diversos cursos com foco no artesanato do Município de Franca acompanhando a sua execução;
III. Coordenar a equipe de estudo que analisa a viabilidade de execução dos projetos elaborados por entidades, clubes de 
serviços, empresas ou pessoas físicas;
IV. Coordenar a elaboração de projetos voltados para terceira idade com vistas a promoção do bem estar e qualidade de vida 
das pessoas acima de 60 anos;
V. Gerenciar o relacionamento do FUSSOL com os artesãos da cidade;
VI. Chefi ar a equipe de pessoal designada para a formação de parcerias para projetos sociais;
VII. Executar outras funções que lhe forem delegadas.

DO SETOR DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS
CHEFE DE SETOR DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

Art. 39. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior;
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NIVEL SALARIAL: C2
Parágrafo único: Compete ao Chefe de Setor de Relações Comunitárias.
I. Construir parcerias com entidades e suas diretorias, Centro Comunitários, organizações sociais, instituições de ensino e 
religiosas do Município de Franca;
II. Gerenciar os contratos fi rmados com entidades para elaboração de cursos e treinamentos;
III. Promover a integração do Fundo Social de Solidariedade junto a população mais necessitada dos bairros;
IV. Chefi ar e organizar os trabalhos das equipes de acolhimento;
V. Coordenar o inter-relacionamento do FUSSOL com as demais Secretarias;
VI. Executar outras funções que lhe forem delegadas

DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
RESPONSÁVEL: ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO

Art. 40. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior;
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NIVEL SALARIAL: C2
Parágrafo único: Compete ao Assessor De Gabinete Do Vice-Prefeito:
I. Acompanhar e supervisionar as atividades administrativas e o funcionamento dos setores ligados ao Gabinete do Vice-pre-
feito;
II. Assessorar o Vice-Prefeito na execução de suas atividades;
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III. Assessorar na gestão de processos e atividades rotineiras do Gabinete do Vice-Prefeito; 
IV. Executar outras funções que lhe forem delegadas
Art. 41. Revogam-se as disposições em contrário.
Parágrafo único. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL 

ANEXO I
    

ANEXO II

QUANTITATIVOS

Agentes Públicos Código de 
Remuneração

Quantitativos

Assessor de Gabinete C6 01
Assessores C5 C5 07
Diretores – C4 C4 01
Chefes – C4 C4 02
Chefes – C2 C2 04
Chefes - C1 C1 01
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Assessores C4 C4 01
Assessores C2 C2 02
Assessores – C1 C1 05
Assessor – FG – Confi ança FC 03

________________________________________________________________________________________________________

LEI COMPLEMENTAR Nº 347/2021

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional, Competências, Funções, Cargos e suas 
atribuições da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, como também dá outras 
providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI: 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FUNÇÕES INSTITUCIONAIS 

Art. 1º. Fica instituída a “LEI ORGÂNICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE FRANCA (PGM)”, instituição permanente, 
vinculada diretamente ao Prefeito Municipal, essencial à justiça, à legalidade e à função jurisdicional, incumbida da tutela do interesse 
público e dos interesses difusos e coletivos do Município de Franca. 

§ 1º. São princípios institucionais da Procuradoria Geral do Município (PGM):
I. Unidade;
II. Indivisibilidade;
III. Indisponibilidade na tutela do interesse público;
IV. Autonomia técnico-jurídica de seus membros;
V. Essencialidade à justiça, à legalidade e à função jurisdicional.

§ 2º. À Procuradoria-Geral do Município (PGM) é reconhecida autonomia técnica, administrativa e fi nanceira.

§ 3º. A autonomia técnica consiste na competência para, sem subordinação a outros órgãos, defi nir a orientação jurídica do Município 
de Franca, nos termos desta lei, observadas as normas que regem a Administração Pública; 
§ 4º. A autonomia administrativa corresponde à competência para, observadas as normas aplicáveis à Administração Municipal em 
geral, defi nir seu respectivo regime de funcionamento, organizar seus serviços e órgãos e praticar os atos necessários à gestão 
de seus recursos fi nanceiros, materiais e humanos, inclusive no tocante à administração de seu quadro próprio de Procuradores, 
servidores e comissionados; 
§ 5º. A autonomia fi nanceira é garantida por dotações orçamentárias próprias que permitam o pleno funcionamento da instituição; 
§ 6º. A Procuradoria Geral do Município - PGM, no desempenho de suas funções, terá como fundamentos de atuação a defesa dos 
postulados decorrentes da autonomia municipal, a prevenção dos confl itos e a assistência no controle da legalidade dos atos da 
Administração Pública; 

Art. 2º. A Procuradoria Geral do Município (PGM)  tem por competência representação judicial e extrajudicial do Município, assistir 
direta e imediatamente o Município de Franca e, em especial as seguintes atribuições:

I. Representar o Município de Franca judicial e extrajudicialmente; 
II. Prestar consultoria e assessoria jurídica, como também dar pareceres, quando solicitados; 
III. Prestar a assessoria técnico-legislativa e normativa ao Gabinete do Prefeito, quando solicitado; 
IV. Assessorar na celebração de termos de compromisso de ajustamento de conduta; 
V. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades jurídicas de interesse do Município; 
VI. Promover a inscrição, a administração, o controle, a cobrança, seja amigável, administrativa ou judicial, da Dívida Ativa; 
VII. Promover a extinção dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa quando determinados por decisão 
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judicial. Para os demais, após decisão da autoridade administrativa tributária;
VIII. Decidir sobre os parcelamentos dos créditos públicos inscritos em Dívida Ativa; 
IX. Defi nir a orientação jurídica da Administração Municipal, fi xando a interpretação das leis, para serem uniformemente 
seguidas pelos órgãos e entidades da Administração Municipal Direta; 
X. Uniformizar os entendimentos jurídicos da Administração Municipal Direta e Indireta, prevenindo e dirimindo as controvérsias, 
a fi m de garantir a correta aplicação das leis, inclusive mediante a edição de súmulas administrativas e pareceres normativos; 
XI. Zelar pelo estrito cumprimento da legislação concernente ao Município, ofi ciando ao Prefeito ou a outra autoridade municipal 
competente, nos casos em que tal se fi zer necessário; 
XII. Representar a Fazenda Municipal perante os Tribunais de Contas e Ministério Público; 
XIII. Patrocinar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade e as arguições de 
descumprimento de preceito fundamental propostas pelo Prefeito, acompanhando e intervindo naquelas que envolvam interesse do 
Município; 
XIV. Representar o Município ou o Prefeito, por si ou por quem designar, nas assembleias das entidades da Administração 
Indireta, exceto quando o Chefe do Executivo indicar pessoa diversa; 
XV. Manifestar-se nos processos administrativos que tenham por objeto atos constitutivos ou translativos de direitos reais em 
que fi gure o Município; 
XVI. Manifestar-se nos processos que versem sobre permissão, concessão administrativa de uso e desafetação de bens imóveis 
municipais; 
XVII. Propor ao Prefeito ou a outra autoridade municipal competente as medidas que se afi gurem convenientes à defesa dos 
interesses do Município ou à melhoria do serviço público municipal, especialmente nas áreas conexas à sua esfera de atribuições; 
XVIII. Acompanhar inquéritos civis e procedimentos preparatórios ou investigativos do interesse da Administração Direta e, 
quando solicitado, da Indireta; 
XIX. Manifestar-se previamente à celebração, por parte das unidades do Poder Executivo, ou participar diretamente deles, de 
termos de compromisso de ajustamento de conduta; 
XX. Processar e apreciar requerimento de ressarcimento por danos causados por ação ou omissão na prestação dos serviços 
públicos; 
XXI. Defender, judicialmente, o ato praticado pela Administração Pública quando considerado legal em parecer exarado 
pela Procuradoria Geral do Município (PGM); 
XXII. Assistir o Prefeito no controle interno da legalidade dos atos da Administração; 
XXIII. Solicitar a abertura de investigação preliminar, sindicâncias, como também propor a instauração de processos administrativos 
disciplinares de qualquer natureza relativo às infrações que chegarem ao seu conhecimento; 
XXIV. Auxiliar o Controle Interno, quando solicitado ou, por determinação do Procurador Geral do Município, processar sindicâncias, 
inquéritos administrativos e demais procedimentos disciplinares, na forma da lei, no âmbito do Poder Executivo; 
XXV. Auxiliar o Controle Interno na apuração de atos de improbidade administrativa e fi scalização de convênios, contratos, 
parcerias e outros negócios jurídicos análogos, ou quando necessário, por determinação do Procurador Geral do Município, que a 
apuração seja feita pela própria Procuradoria e, em qualquer caso, ajuizar as respectivas ações, bem como ações de reparação civil;
XXVI. Propor, quando necessário, a estratégia do Município para o pagamento de débitos provenientes de decisões judiciais;
XXVII. Solicitar e/ou propor aos órgãos municipais competentes, a modifi cação de procedimentos para a resolução de problemas 
administrativos constatados em processos que tramitam judicialmente ou perante à própria Administração; 
XXVIII. Propor medidas que se afi gurem convenientes à defesa dos interesses do Município ou à melhoria do serviço público 
municipal, especialmente nas áreas conexas à sua esfera de atribuições; 
XXIX. Levantar as necessidades e exercer o controle de pessoal da Procuradoria, bem como as possibilidades de 
redimensionamento; 
XXX. Distribuir internamente a mão de obra disponível e a execução do trabalho aos servidores integrantes da Procuradoria 
Geral do Município, otimizando os procedimentos e aproveitando todo o potencial do grupo de trabalho; 
XXXI. Planejar a capacitação continuada da equipe, propondo a realização de cursos e especializações; 
XXXII. Realizar outras atividades afi ns no âmbito de sua competência. 

§ 1º. As competências e atribuições da Procuradoria Geral do Município (PGM) poderão ser estendidas à Administração Indireta, 
desde que solicitadas pelo órgão interessado e autorizados pelo Procurador Geral do Município. 

§ 2º. A Administração da Dívida Ativa não abrange atos anteriores à inscrição, cujas atribuições são de competência específi ca da 
autoridade administrativa tributária e defi nidas nos artigos 142 a 150 do Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. 
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  Art. 3º. A Procuradoria Geral do Município (PGM) é coordenada pelo Procurador Geral do Município, função de natureza técnica, 
nomeado pelo Prefeito dentre os integrantes do quadro permanente de Procuradores.

Art. 4º. A Procuradoria Geral do Município (PGM), conforme ANEXO I, terá os seguintes órgãos e estrutura interna: 

I. Gabinete do Procurador Geral;
II. Núcleo de Assessorias ao Gabinete da Procuradoria Geral do Município:
a. Subprocurador-Geral do Município;
b. Assessor do Consultivo Geral Administrativo;
c. Assessor em Contratos e Licitações;
III. Procuradoria da Fazenda Municipal;
IV. Procuradoria do Contencioso, sob a direção do Subprocurador-Geral do Contencioso;
V. Setor Administrativo da Procuradoria Geral do Município.

§1º. O funcionamento dos órgãos internos, funções e atividades serão disciplinados por Resolução do Procurador Geral do Município.

§2º. Os procuradores municipais poderão ser reconduzidos, para o mesmo cargo e/ou função de confi ança anteriormente ocupado, 
por uma única vez, no caso de reeleição do Prefeito;

§3º. Findo o mandato ou reeleição do Prefeito, o Procurador poderá ser nomeado para quaisquer cargos e/ou funções de confi ança 
diferentes do exercido no mandato anterior, desde que não tenha ocupado esse cargo anteriormente.
§ 4º. As restrições previstas nos parágrafos segundo e terceiro deste artigo não se aplicam quando todos os Procuradores se 
encontrarem nas situações neles previstas ou quando não haja outros interessados.

DO GABINETE DO PROCURADOR GERAL
RESPONSÁVEL: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

 Art. 5º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público de Procurador 
Municipal;
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os Procuradores Municipais;
III. NÍVEL SALARIAL: FG

a) 40% - sem incorporações anteriores;
b) 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete ao Procurador Geral do Município: 

I. Exercer a coordenação hierárquica, geral, como também a supervisão técnica e normativa das unidades que integram 
a Procuradoria Geral do Município, como também sua execução fi nanceira,  além de zelar pelo cumprimento de suas competências 
legais e determinar o que se fi zer necessário para isso;
II. Coordenar e/ou exercer as competências da Procuradoria Geral do Município, determinando a execução e/ou delegando 
suas atribuições ao seu corpo de servidores. 
III. Coordenar a locação dos servidores lotados na Procuradoria Geral do Município (PGM), como também disciplinar 
internamente forma de execução de suas competências e atribuições;
IV. Promover a capacitação dos servidores lotados na Procuradoria, inclusive encaminhar aos treinamentos realizados pela 
Prefeitura; 
V. Propor a admissão de servidores para o órgão que dirige, como também, concurso para a contratação de novos Procuradores;
VI. Baixar resoluções, portarias, instruções e outros atos administrativos para a boa execução dos trabalhos das unidades sob 
sua direção;
VII. Receber citações, intimações e dispensar a interposição de Recurso desnecessário e/ou expedir resolução sobre a 
conveniência e oportunidade quanto à interposição de recursos administrativos ou judiciais; 
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VIII. Designar Procuradores para representar o Município perante qualquer foro, instância ou tribunal;
IX. Supervisionar o andamento dos processos judiciais e/ou fornecer aos demais Procuradores Municipais as orientações gerais 
sobre a defesa dos interesses do Município junto ao Poder Judiciário, como também outras medidas que se fi zerem necessárias; 
X. Decidir sobre a posição processual da Fazenda Pública Municipal nas ações civis públicas, ações populares e ações de 
improbidade administrativa;
XI. Exercer a superintendência da inscrição dos créditos inscritos em Dívida Ativa tributária e não tributária e sua cobrança 
judicial e administrativa; 
XII. Supervisionar a cobrança da Dívida Ativa tributária e não tributária, como também determinar quaisquer outras medidas 
judiciais e extrajudiciais que se fi zerem necessárias; 
XIII. Determinar a propositura de quaisquer ações judiciais para a defesa dos interesses do Município de Franca; 
XIV. Expedir resolução disciplinando os critérios de distribuição dos honorários advocatícios, nos termos do § 1º do Art. 2.º da 
Lei Municipal 5.638/2002; 
XV. Proferir despachos e decisões em processos de sua competência;
XVI. Manter rigoroso controle das despesas das unidades sob sua responsabilidade; 
XVII. Promover o estudo e a emissão de pareceres sobre a aplicabilidade de normas jurídicas estaduais e federais no Município; 
XVIII. Elaborar pareceres sobre minutas de anteprojetos de atos normativos, ou emiti-los pessoalmente, de conformidade com o 
ordenamento jurídico do país, em face da legislação municipal em vigor, quando solicitado; 
XIX. Aprovar os pareceres e trabalhos elaborados pelas unidades integrantes da Procuradoria Geral do Município, introduzindo 
as modifi cações que julgar necessárias; 
XX. Supervisionar a orientação dos diferentes órgãos municipais, quanto ao cumprimento das decisões e sentenças judiciais;
XXI. Supervisionar os comunicados às Secretarias sobre as decisões judiciais que impliquem em tomada de ações preventivas 
para reduzir o número de ações movidas por servidores contra o Município; 
XXII. Recomendar a anulação ou correção de atos contrários à lei ou às regras da boa administração; 
XXIII. Participar da elaboração de trabalhos e documentos em que sejam relevantes as considerações de natureza jurídica; 
XXIV. Promover as desapropriações amigáveis e judiciais, bem como elaborar as minutas desses atos;
XXV. Realizar estudos sobre matéria jurídica de interesse geral do Município por determinação do Prefeito ou solicitação dos 
Secretários Municipais; 
XXVI. Promover a elaboração de minutas de projetos e a regulamentação de dispositivos de lei, articulando-se com os órgãos 
competentes, de acordo com o interesse da Administração Pública e a solicitação do Prefeito; 
XXVII. Assessorar o Prefeito na tomada de decisões sobre assuntos inseridos no campo de competência do órgão que dirige;  
XXVIII. Apresentar ao Prefeito os relatórios e estudos jurídicos que lhe forem requisitados, como também propor a realização de 
convênios, projetos, propostas e ações de interesse da Procuradoria Geral do Município; 
XXIX. Propor ao Chefe do Executivo a concessão de normatividade aos pareceres expedidos pela Procuradoria Geral do 
Município, como também a obrigatoriedade quanto ao cumprimento de Súmulas Administrativas; 
XXX. Propor ao Prefeito a representação, por parte da Procuradoria Geral do Município, dirigida à autoridade competente, relativa 
à inconstitucionalidade de atos normativos estaduais ou federais; 
XXXI. Recomendar ao Prefeito o ajuizamento de representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal ou 
estadual, a ser patrocinada pela Procuradoria Geral do Município; 
XXXII. Quando solicitado, assessorar o Prefeito Municipal na celebração de termos de compromisso de ajustamento de conduta;
XXXIII. Determinar a abertura de investigação preliminar, sindicâncias, instauração de processos administrativos disciplinares, 
apuração de atos de improbidade administrativa e infrações de convênios, contratos, parcerias e outros negócios jurídicos análogos, 
encaminhando-se, após, aos órgãos de Controle Interno e, quando necessário, determinar que o procedimento da investigação ou 
processo administrativo seja conduzido pela própria Procuradoria Geral do Município;
XXXIV. Elogiar servidores, aplicar penas disciplinares e propor a aplicação daquelas que excedam sua competência; 
XXXV. Manter contatos com órgãos federais e estaduais, com vistas ao aporte de recursos para projetos de competência 
da Procuradoria Geral do Município;
XXXVI. Aprovar o Planejamento da Procuradoria Geral do Município;
XXXVII. Desempenhar outras atribuições compatíveis e correlatas no âmbito de sua competência. 
XXXVIII. Executar outras atividades afi ns. 

DO NÚCLEO DE ASSESSORIAS AO GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPO

Art. 6º. O Núcleo de Assessorias ao Gabinete da Procuradoria Geral do Município é composto pelo Subprocurador-Geral do 
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Município, pelo Assessor do Consultivo Geral Administrativo e pelo Assessor em Contratos e Licitações.

DO SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 7º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público de Procurador Municipal;
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os Procuradores Municipais
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores;
b) 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único. Compete ao Subprocurador Geral do Município: 

I. Substituir o Procurador Geral do Município nas suas ausências, afastamentos ou impedimentos;
II. Assessorar e auxiliar diretamente o Procurador Geral do Município na direção, organização, orientação e supervisão dos 
serviços da Procuradoria Geral do Município; 
III. Receber citações e intimações do Município; 
IV. Propor ao Chefe do Executivo, mediante a concordância do Procurador Geral do Município, a concessão de normatividade 
aos pareceres da Procuradoria Geral do Município;
V. Propor ao Chefe do Executivo, mediante a concordância do Procurador Geral do Município, a obrigatoriedade quanto ao 
cumprimento de Súmulas Administrativas; 
VI. Assessorar em desapropriações, retifi cações de área, usucapião, alienações de bens e servidões de interesse do Município;
VII. Assessorar o Procurador Geral do Município nos procedimentos do Tribunal de Contas e Ministério Público; 
VIII. Supervisionar, organizar, orientar e conduzir o regular pagamento dos débitos provenientes de decisões judiciais, como 
também, as medidas administrativas que se fi zerem necessárias;
IX. Coordenar os trabalhos de digitalização da Procuradoria Geral do Município;
X. Consolidar o Planejamento da Procuradoria Geral do Município;
XI. Consolidar os riscos fi scais da Procuradoria Geral do Município;
XII. Gerenciar o controle de presença e/ou atividades dos servidores vinculados ao Gabinete do Procurador Geral;
XIII. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelos superiores hierárquicos.

DO ASSESSOR DO CONSULTIVO GERAL ADMINISTRATIVO

Art. 8º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do Assessor do Consultivo Geral Administrativo:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Superior. 
Bacharel em Direito.
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG.
a) 30% - sem incorporações anteriores;
b) 20% - com incorporações anteriores.

 Parágrafo único: Compete ao Assessor do Consultivo Geral Administrativo:

I. Assessorar o Procurador Geral do Município e o Subprocurador Geral do Município no exercício das funções relacionadas 
aos processos administrativos em geral; 
II. Assessorar e emitir pareceres nos processos administrativos em trâmite na Procuradoria Geral do Município, exceto 
aqueles relativos a contratos e licitações; 
III. Promover o exame, assessoramento e elaboração de pareceres técnico-jurídicos sobre parcelamento do solo e outras 
matérias de sua competência e atribuições administrativas;
IV. Representar a Procuradoria Geral do Município nos Grupos de Análises relacionados ao parcelamento do solo;
V. Representar a Procuradoria Geral do Município nos Conselhos Municipais e/ou Comissões, quando for indicado;
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VI. Propor pareceres normativos e súmulas administrativos relacionados à sua área;
VII. Promover o exame e a elaboração de pareceres técnico-jurídicos sobre matérias de sua competência;
VIII. Coordenar a apuração dos riscos fi scais gerados por processos administrativos;
IX. Assessorar o Gabinete do Procurador Geral e coordenar as questões relacionadas ao patrimônio Imobiliário do Município 
de Franca.
X. Executar outras atividades afi ns.

DO ASSESSOR EM CONTRATOS E LICITAÇÕES

Art. 9º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do Assessor em Contratos e Licitações:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Superior; Bacharel em Direito.
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento 
III. NÍVEL SALARIAL: C4

Parágrafo único: Compete ao Assessor em Contratos e Licitações:

I. Prestar assessoria jurídica às comissões de licitações; 
II. Assessorar o Procurador Geral do Município e o Subprocurador Geral do Município no exercício das funções relacionadas 
às licitações e contratos; 
III. Opinar sobre os assuntos pertinentes às licitações, contratos e convênios, parcerias, fomentos e outros negócios jurídicos 
análogos; 
IV. Emitir pareceres específi cos sobre assuntos licitatórios, contratos e convênios, parcerias, fomentos e outros negócios 
jurídicos análogos; 
V. Propor pareceres normativos e súmulas administrativos relacionados à sua área; 
VI. Promover a elaboração de minutas de contratos decorrentes de licitações, contratos e convênios, parcerias e outros 
negócios jurídicos análogos; 
VII. Promover o exame e a elaboração de pareceres técnico-jurídicos sobre matérias de sua competência; 
VIII. Executar outras atividades afi ns.  

DA PROCURADORIA DA FAZENDA MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: SUBPROCURADOR-GERAL DA FAZENDA MUNICIPAL

Art. 10. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do SUBPROCURADOR-GERAL DA FAZENDA MUNICIPAL:

I. PRÉ-REQUISITOS: Cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público de Procurador Municipal;
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os Procuradores Municipais;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores;
b) 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete ao Subprocurador-Geral da Fazenda Municipal: 

I. Planejar e implementar ações internas e externas destinadas à recuperação e cobrança dos créditos inscritos em Dívida Ativa;
II. Exercer o controle da legalidade da inscrição em Dívida Ativa;  
III. Realizar atos de inscrição em Dívida Ativa dos créditos tributários e não tributários, zelando pela legalidade e cobrança 
célere segura;  
IV. Responsabilizar-se pela emissão das certidões de Dívida Ativa para o respectivo ajuizamento;
V. Coordenar, determinar e promover a cobrança judicial e administrativa da Dívida Ativa do Município;  
VI. Coordenar a Execução Fiscal do Município e sua defesa em Embargos e Exceções interpostos pelos executados;
VII. Distribuir os trabalhos relacionados ao Executivo Fiscal;
VIII. Responsabilizar-se pelas publicações e intimações judiciais do Executivo Fiscal;
IX. Responsabilizar-se pelo correto levantamento e conferência das despesas processuais e custas de diligências dos ofi ciais 
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de justiça relacionadas à Execução Fiscal.
X. Coordenar a execução do convênio fi rmado com o Tribunal de Justiça com a fi nalidade de proporcionar condições à Vara 
da Fazenda Pública da Comarca de Franca e promover o andamento das execuções fi scais; 
XI. Dar pareceres em questões de natureza tributária; 
XII. Propor medidas destinadas ao aprimoramento da cobrança da Dívida Ativa; 
XIII. Coordenar e determinar administrativamente a suspensão e extinção do crédito tributário e não tributário, inscrito em dívida 
ativa, decorrente de ordem judicial ou decisão administrativa; 
XIV. Coordenar o atendimento de devedores, como também acompanhar os parcelamentos de créditos inscritos em Dívida 
Ativa, adotando-se as medidas que se fi zerem necessárias para seu recebimento; 
XV. Coordenar a manifestação em processos judiciais em decorrência do que estabelece o art. 192 do Código Tributário Nacional; 
XVI. Coordenar o acompanhamento das hastas públicas para efeito de aplicação do parágrafo único do art. 130 do Código 
Tributário Nacional; 
XVII. Gerenciar o controle de presença e/ou atividades dos servidores vinculados à sua área.
XVIII. Executar outras atividades afi ns e correlatas determinadas pelo superior hierárquico. 

DA PROCURADORIA DO CONTENCIOSO
RESPONSÁVEL: SUBPROCURADOR-GERAL DO CONTENCIOSO

Art. 11. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do SUBPROCURADOR-GERAL DO CONTENCIOSO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público de Procurador Municipal;
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os Procuradores Municipais;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
c) 30% - sem incorporações anteriores;
d) 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete ao Subprocurador-Geral do Contencioso:

I. Prestar assessoria e orientação aos procuradores municipais sobre a linha de defesa a ser apresentada; 
II. Orientar os demais Procuradores Municipais em relação à defesa dos interesses do Município junto ao Poder Judiciário;
III. Orientar os órgãos municipais, quanto ao cumprimento das determinações do Poder Judiciário, exceto no que se refere ao 
pagamento de débitos provenientes de decisões judiciais; 
IV. Gerenciar os diversos tipos de ações que estão sendo propostas em face do Município de Franca;
V. Gerenciar a distribuição aos Procuradores Municipais dos Processos Judiciais;
VI. Identifi car, monitorar os problemas administrativos constatados em processos que tramitam judicialmente, solicitando e/ou 
propondo aos órgãos municipais competentes, a modifi cação de procedimentos para a respectiva resolução;
VII. Atuar preventivamente em questões que possam gerar demanda judicial em face da Prefeitura de Franca; 
VIII. Receber citações e intimações;
IX. Responsabilizar-se e/ou gerenciar as publicações judiciais do Contenciosos Geral e ofícios judiciais recebidos pela 
Procuradoria Geral do Município;
X. Autorizar a não interposição de recursos; 
XI. Coordenar a propositura de ações e apresentar defesas do Município nos casos determinados diretamente pelo Procurador Geral;
XII. Responsabilizar-se pelas sustentações orais perante os tribunais, sem prejuízo de, eventualmente, apenas auxiliar o 
Procurador do processo; 
XIII. Coordenar a apuração dos riscos fi scais gerados por processos judiciais; 
XIV. Gerenciar o controle de presença e/ou atividades dos servidores vinculados à sua área.
XV. Executar outras funções afi ns e correlatas que lhe forem determinadas pelos superiores hierárquicos; 

DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
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Art. 12. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da Função Gratifi cada de Chefe do Setor Administrativo da 
Procuradoria Geral do Município:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo;
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores;
b) 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor Administrativo da Procuradoria Geral do Município: 

I. Coordenar o atendimento externo da Procuradoria Geral do Município; 
II. Coordenar o sistema de requisições, adiantamentos, prestação de contas de viagens, realização de despesas, como 
também o pagamento dos empenhos da Procuradoria;
III. Gerenciar os arquivos da Procuradoria Geral do Município;
IV. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e sua distribuição entre os servidores 
administrativos lotados na Procuradoria;
V. Gerenciar o fl uxo de processos administrativos na Procuradoria Geral do Município; 
VI. Gerenciar o controle de presença e/ou atividades dos servidores vinculados à sua área. 
VII. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
Parágrafo único. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI COMPLEMENTAR Nº348/2021.
   

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional, Competências, Funções, cargos e suas atri-
buições da SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL e dá outras providências. 

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI: 

Art. 1º. A Secretaria Municipal de Ação Social tem como atribuição:

I. Organizar e coordenar o Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
II. Estabelecer prioridades e metas visando à prevenção e ao enfrentamento da pobreza, da desigualdade, das vulnerabilida-
des e dos riscos sociais;
III. Normatizar e regular a política de assistência social em âmbito municipal, em consonância com as normativas nacionais;
IV. Prover a infraestrutura necessária ao funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, do Primeiro e Segundo Conselho Tutelar, do Conselho Municipal da 
Pessoa Idosa – COMUPI, do Conselho Municipal da Pessoa com Defi ciência – CMPCD, do Conselho Municipal de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Franca - COMDECON e do Conselho Municipal da Condição Feminina - CMCF;
V. Gerir, de forma integrada, os serviços, benefícios e programas de transferência de renda de sua competência;
VI. Estabelecer estratégias coletivas e institucionais de enfrentamento à pobreza, com a participação de órgãos, instituições 
e a sociedade; 
VII. Defi nir fl uxos de referência e contrarreferência do atendimento nos serviços socioassistenciais, com respeito às diversida-
des em todas as suas formas de modo a garantir atenção igualitária;
VIII. Promover a articulação intersetorial do SUAS com as demais políticas setoriais e o Sistema de Garantia de Direitos;
IX. Gerenciar o Fundo Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente; Fundo Municipal da 
Pessoa Idosa e o Fundo Municipal da Pessoa com Defi ciência;
X. Estabelecer convênios e parcerias com órgãos governamentais, não governamentais, organizações da sociedade civil, 
empresas privadas para execução dos programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais. 
XI. Monitorar, avaliar e supervisionar os programas, projetos e serviços da rede de proteção social básica e especial; 
XII. Gerenciar, desenvolver e manter sistema de monitoramento e avaliação dos programas, projetos e serviços conveniados 
diretos e indiretos, atendendo as diretrizes e princípios da Política Nacional de Assistência Social - PNAS; 
XIII.  Administrar e executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo parcerias com organizações da sociedade civil;
XIV. Administrar e executar as ações assistenciais de caráter de emergência;
XV. Zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela União, Estado e Município, inclusive no que tange à 
prestação de contas.
XVI. Gerir, no âmbito municipal, o Cadastro Único e o Programa Bolsa Família nos termos do § 1º do artigo 8º da Lei n.º 10.836 de 2004.

Art. 2º. A Secretaria de Ação Social, conforme ANEXO I, possui a seguinte estrutura organizacional: 

I. Gabinete da Secretaria Municipal de Ação Social; 
a) Assessor de Gabinete da Secretaria de Ação Social;
b) Setor de Apoio Administrativos aos Serviços de Assistência Social;
II. Departamento de Proteção Social Básica;
Núcleo de Administração dos CRAS 
a) Setor Administrativo do CRAS Norte; 
b) Setor Administrativo do CRAS Sul; 
c) Setor Administrativo do CRAS Leste; 
d) Setor Administrativo do CRAS Oeste;
e) Setor Administrativo do CRAS Centro;

III. Departamento de Proteção Social Especial;
Núcleo de Administração dos CREAS E CENTRO POP
a) Setor Administrativo do CREAS;
b) Setor Administrativo do CREAS;
c) Setor Administrativo do Centro POP.
IV. Setor de Cadastros Sociais;
V. Seção de Gestão Administrativa, Financeira e Logística;
a) Assessor em Orçamento e Contratos da Assistência Social;

DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RESPONSÁVEL: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Art. 3º. Encontra-se vinculado ao Gabinete da Secretaria, o Assessor de Gabinete da Secretaria de ação

Art. 4º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Superior Completo.
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II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: S3

Parágrafo único: Compete ao Secretário Municipal de Ação Social:

I. Coordenar as ações de Assistência Social no Município de Franca;
II. Superintender e coordenar, de modo geral, todas as unidades organizacionais e atividades que lhe são afetas;
III. Viabilizar os meios e procedimentos necessários à gestão e operacionalização da política municipal de assistência social, 
para atendimento aos segmentos priorizados pela legislação em vigor;
IV. Promover um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade civil organizada, visando ao desenvolvimento 
de programas, projetos e serviços sob as bases do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
V. Propor a celebração de acordos, convênios e ajustes para implantação de programas, projetos, serviços e benefícios da 
Política Pública de Assistência Social.
VI. Prestar, quando julgar necessária e adequada, a colaboração que lhe for solicitada por órgãos públicos e entidades da 
sociedade civil, no que diz respeito às atividades relacionadas com a assistência social;
VII. Articular-se com os órgãos das três esferas de governo, bem como com instituições não-governamentais;
VIII. Constituir comissões para desenvolver atividades integradas de vários órgãos e equipes técnicas, quando necessárias ao 
desenvolvimento das funções da Secretaria de Ação Social;
IX. Acompanhar e/ou fazer-se representar nas atividades dos órgãos e conselhos ligados à Secretaria de Ação Social;
X. Representar a Secretaria de Ação Social em âmbito municipal, estadual e federal;
XI. Coordenar os trabalhos e elaboração do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias da Assistência Social;
XII. Aprovar a proposta orçamentária da Secretaria e do Fundo Municipal de Assistência Social a ser encaminhada para 
apreciação e a respeitar o planejamento das ações socioassistenciais para o município, conforme as deliberações da conferência 
bianual e do Conselho Municipal de Assistência Social;
XIII. Autorizar a despesa do órgão, dentro dos limites de sua competência;
XIV. Baixar portarias, ordens de serviço, circulares e instruções que versem sobre os assuntos de interesse interno do órgão;
XV. Expedir atos administrativos sobre assuntos de competência do órgão que dirige;
XVI. Indicar servidores a serem designados para funções de chefi a, direção e assessoramento na sua unidade organizacional;
XVII. Proferir decisões despachos interlocutórios no âmbito da Secretaria, observando o disposto na legislação pertinente;
XVIII. Despachar diretamente com o Prefeito;
XIX. Prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Assistência Social; Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CMDCA e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI, no desenvolvimento de suas funções;
XX. Decidir sobre os pedidos ou recursos administrativos de sua competência.
XXI. Coordenar outras atividades no âmbito da Assistência Social determinadas pelo Prefeito.

DO ASSESSOR DE GABINETE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Art. 5º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do ASSESSOR DE GABINETE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Superior Completo.
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C5

Parágrafo único: Compete ao Assessor de Gabinete da Secretaria de Ação Social:

I. Prestar assessoria ao Secretário Municipal de Ação Social na gestão das políticas públicas de assistência social;
II. Assessorar o Secretário Municipal de Ação Social na adoção de medidas que propiciem a harmonização das iniciativas 
dos diferentes órgãos municipais, preparando, quando necessário, o encaminhamento para pronunciamento fi nal as matérias que 
lhe foram submetidas e ainda, colaborar na elaboração de pareceres e exposições de motivos à Câmara Municipal quando o caso; 
III. Participar, coordenar ou integrar, comissões, comitês e outros grupos de trabalho internos, quando designado; 
IV. Assessorar o Secretário Municipal de Ação Social na gestão administrativa da Secretaria; 
V. Assessorar e zelar pelo bom funcionamento das atividades administrativas de competência da Secretaria Municipal de 
Ação Social; 
VI. Coordenar o sistema de dados e informações de interesse da Secretaria; 
VII. Gerenciar diretamente as atividades das seções e setores da Secretaria Municipal de Ação Social, quando ausente o responsável; 
VIII. Representar a Secretaria Municipal de Ação Social quando designado.  
IX. Executar outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 

DO SETOR DE APOIO ADMINSITRATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO AOS SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 6º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE APOIO 
ADMINISTRATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Superior Completo.
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II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores;
b) 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete ao Chefe de Setor de Apoio Administrativo aos Serviços de Assistência Social:

I. Gerenciar as rotinas administrativa e distribuição dos serviços aos servidores lotados no setor;
II. Identifi car, organizar, registrar, analisar e avaliar as demandas sociais no âmbito da Política de Assistência Social; 
III. Responsabilizar-se pela construção de mapas de vulnerabilidade e risco social nos territórios e estimar demanda potencial 
para os serviços socioassistenciais;
IV. Realizar a gestão do cadastro de unidades da rede socioassistencial pública e privada no Cad-SUAS;
V. Coordenar o processo de realização anual do Censo SUAS;
VI. Organizar atividades de capacitação e formação continuada das equipes de Proteção Social Básica e Especial;
VII. Gerenciar o trabalho integrado com Serviços de outras Políticas;
VIII. Gerenciar o conhecimento sobre as ofertas existentes nos territórios (serviços, benefícios etc.) para informar aos (as) 
usuários (as); 
IX. Identifi car redes sociais de apoio às pessoas nos locais onde convivem; 
X. Efetivar a articulação e complementariedade entre os Serviços Socioassistenciais;
XI. Intervir na perspectiva preventiva – disseminação de campanhas, orientações, sensibilização; 
XII. Responsável pela qualifi cação dos serviços socioassistenciais.

DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Art. 7º. Está integrado ao Departamento de Proteção Social Básica, o Núcleo Administrativo dos CRAS.

Art. 8º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Superior Completo;
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento;
III. NÍVEL SALARIAL: C4.

Parágrafo único: Compete ao Diretor de Departamento de Proteção Social Básica:

I. Planejar, executar, monitorar e avaliar os serviços de Proteção Social Básica;
II. Exercer a coordenação geral dos assuntos referentes às ações de Proteção Social Básica da Secretaria;
III. Participar no processo de elaboração da proposta orçamentária, diretrizes orçamentárias e plano plurianual da Secretaria, 
em conjunto com as demais diretorias e coordenadorias de administração da secretaria;
IV. Planejar e coordenar ações básicas de proteção e inclusão social de forma integrada com outras diretorias, secretarias, 
outros órgãos e entidades;
V. Responsabilizar-se pelos levantamentos quanto à infraestrutura adequada para o funcionamento dos serviços da assistência 
de sua unidade;
VI. Acompanhar, participar e executar as deliberações dos Conselhos afetos a sua área de competência; 
VII. Promover eventos e trabalhos de comissão com serviços da rede;
VIII. Planejar, organizar e promover a formação e capacitação continuada da equipe em conformidade às demandas identifi cadas 
nas supervisões;
IX. Atentar para o cumprimento da legislação vigente nos programas desenvolvidos pela Rede de Proteção Social Básica;
X. Acompanhar a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social na área de sua competência;
XI. Emitir pareceres, relatórios e outros documentos relacionados a assuntos de sua área de competência;
XII. Acompanhar e orientar as atividades desenvolvidas pela equipe nas unidades de atendimento que lhe é subordinada;
XIII. Proceder estudos e sugerir medidas visando ao aprimoramento das atividades que lhe são afetas;
XIV. Zelar pela conservação dos bens patrimoniais, móveis e imóveis destinados à execução dos respectivos serviços, sugerindo 
sua manutenção quando necessário;
XV. Desenvolver ações de proteção social, de forma integrada com outras diretorias, secretarias, conselhos e rede de proteção social.
XVI. Desenvolver outras atividades afi ns, no âmbito de sua competência.

DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DOS CRAS 

Art. 9º. O Núcleo de Administração dos CRAS compreende 05 (cinco) setores administrativos: Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro.

Parágrafo único. Cada CRAS é administrado por uma Função Gratifi cada de Chefe do Setor Administrativo dos CRAS.

DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO DOS CRAS

Art. 10. São (05) cinco as Funções Gratifi cadas de Chefe do Setor Administrativo dos CRAS do Núcleo de Administração dos CRAS.
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Parágrafo único. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR 
ADMINISTRATIVO DOS CRAS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Superior Completo.
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores;
b) 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete a cada uma das Funções Gratifi cadas de Chefe do Setor Administrativo dos Cras:

I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da equipe e da programação de trabalho para sua unidade, como 
também, da respectiva distribuição dos serviços;
II. Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS Norte e a implementação dos programas, serviços, 
projetos de proteção social básica operacionalizadas nessa unidade;
III. Coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações e a avaliação das ações, programas, 
projetos, serviços e benefícios;
IV. Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fl uxos e procedimentos para garantir a efetivação da referência e 
contrarreferência; 
V. Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a participação dos profi ssionais, bem como das 
famílias inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território;
VI. Defi nir, com participação da equipe de profi ssionais, os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias, 
dos serviços ofertados no CRAS;
VII. Coordenar a defi nição, junto com a equipe de profi ssionais e representantes da rede socioassistencial do território, o fl uxo 
de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços de proteção social 
básica da rede socioassistencial referenciada ao CRAS;
VIII. Promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios socioassistenciais na área de abrangência do CRAS;
IX. Defi nir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicos de trabalho social com famílias e dos 
serviços de convivência;
X. Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial no território de abrangência do 
CRAS e fazer a gestão local desta rede;
XI. Efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de apoio informais existentes no território (lideranças comunitárias, 
associações de bairro);
XII. Participar dos processos de articulação intersetorial no território do CRAS;
XIII. Planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência do CRAS, em consonância com diretrizes da 
Secretaria de Ação Social;
XIV. Desenvolver outras atividades afi ns, no âmbito de sua competência.

DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Art. 11. Está integrado ao Departamento de Proteção Social Especial, o Núcleo Administrativo dos CREAS E CENTRO POP.

Art. 12. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4

Parágrafo único: Compete ao Diretor de Departamento de Proteção Social Especial:

I. Planejar, executar, monitorar e avaliar os serviços de Proteção Social Especial;
II. Exercer a coordenação geral dos assuntos referentes às ações de Proteção Social Especial da Secretaria; 
III. Participar no processo de elaboração da proposta orçamentária, diretrizes orçamentárias e plano plurianual da Secretaria, 
em conjunto com as demais diretorias e coordenadorias de administração da secretaria;
IV. Coordenar as ações básicas de proteção e inclusão social de forma integrada com outras diretorias, secretarias, outros 
órgãos e entidades;
V. Responsabilizar-se pelos levantamentos quanto à infraestrutura adequada para o funcionamento dos serviços da assistência 
de sua unidade;
VI. Acompanhar, participar e executar as deliberações dos Conselhos afetos a sua área de competência; 
VII. Planejar, organizar e promover a formação e capacitação continuada da equipe em conformidade às demandas identifi cadas 
nas supervisões;
VIII. Atentar para o cumprimento da legislação vigente nos programas desenvolvidos pela Rede de Proteção Social Especial;
IX. Acompanhar a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social na área de sua competência;
X. Emitir pareceres, relatórios e outros documentos relacionados a assuntos de sua área de competência;
XI. Acompanhar e orientar as atividades desenvolvidas pela equipe nas unidades de atendimento que lhe é subordinada;
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XII. Proceder estudos e sugerir medidas visando ao aprimoramento das atividades que lhe são afetas;
XIII. Zelar pela conservação dos bens patrimoniais, móveis e imóveis destinados à execução dos respectivos serviços, sugerindo 
sua manutenção quando necessário;
XIV. Desenvolver ações de proteção social, de forma integrada com outras diretorias, secretarias, conselhos e rede de proteção social.
XV. Desenvolver outras atividades afi ns, no âmbito de sua competência.

DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DOS CREAS E CENTRO POP

Art. 13. O Núcleo de Administração dos CREAS e CENTRO POP está subdivido em 03 (três) setores administrativos, sendo 02(dois) 
CREAS e 01 (um) CENTRO POP

Parágrafo único. Cada CREAS e CENTRO POP é administrado por uma Função Gratifi cada, totalizando 03 (três) Funções 
Gratifi cadas de Chefe do Setor Administrativos dos CREAS E CENTRO POP

DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO DOS CREAS E CENTRO POP

Art. 14. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR 
ADMINISTRATIVO DOS CREAS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Superior Completo;
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores;
b) 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete a cada uma das Funções Gratifi cadas de Chefe do Setor Administrativo dos Creas:

I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da equipe e da programação de trabalho para sua unidade, como 
também, da respectiva distribuição dos serviços;
II. Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CREAS e seu (s) serviço (s), quando for o caso;
III. Coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os recursos humanos da Unidade;
IV. Participar da elaboração, acompanhamento, implementação e avaliação dos fl uxos e procedimentos adotados, visando 
garantir a efetivação das articulações necessárias;
V. Subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da área de vigilância socioassistencial do órgão gestor de 
Assistência Social;
VI. Coordenar a relação cotidiana entre CREAS e as unidades referenciadas ao CREAS no seu território de abrangência; 
VII. Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais unidades e serviços socioassistenciais, especialmente os 
CRAS e Serviços de Acolhimento, na sua área de abrangência;
VIII. Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais políticas públicas e os órgãos de defesa de direitos, 
recorrendo ao apoio do órgão gestor de Assistência Social, sempre que necessário;
IX. Defi nir com a equipe a dinâmica e os processos de trabalho a serem desenvolvidos na Unidade;
X. Discutir com a equipe técnica a adoção de estratégias e ferramentas teórico-metodológicas que possam qualifi car o trabalho;
XI. Defi nir com a equipe os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços 
ofertados no CREAS;
XII. Coordenar o processo, com a equipe, unidades referenciadas e rede de articulação, quando for o caso, do fl uxo de entrada, 
acolhida, acompanhamento, encaminhamento e desligamento das famílias e indivíduos no CREAS;
XIII. Coordenar a oferta e o acompanhamento do (s) serviço (s), incluindo o monitoramento dos registros de informações e a 
avaliação das ações desenvolvidas;
XIV. Identifi car as necessidades de ampliação do RH da Unidade e/ou capacitação da equipe e informar o órgão gestor de 
Assistência Social;
XV. Coordenar os encaminhamentos à rede e seu acompanhamento;
XVI. Outras atividades afi ns, no âmbito de sua competência.

DO SETOR DE CADASTROS SOCIAIS
RESPONSÁVEL: CHEFE DO SETOR DE CADASTROS SOCIAIS

Art. 15. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DO SETOR DE CADASTROS SOCIAIS:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único: Compete ao Chefe do Setor de Cadastros Sociais

I. Gerenciar e orientar as atividades desenvolvidas pela equipe de funcionários da Unidade;
II. Gerenciar o setor de Cadastros Sociais e os servidores nela lotados;
III. Planejar, monitorar, avaliar e sistematizar todas as ações desenvolvidas nos Cadastros da Assistência Social;
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IV. Assessorar o processamento das informações coletadas;
V. Responsabilizar-se pela manutenção dos dados sobre os programas/benefícios do Cadastro Único e seus respectivos 
benefi ciários, para subsidiar na elaboração de Políticas Públicas;
VI. Coordenar a gestão de benefícios;
VII. Articular com a rede socioassistencial e intersetorial;
VIII. Elaborar escalas de trabalho e de férias dos funcionários e estagiários;
IX. Promover capacitação continuada dos entrevistadores/operadores e de todos os profi ssionais envolvidos na Unidade;
X. Adotar medidas para controle e prevenção de fraudes ou inconsistências cadastrais; e procedimentos que certifi quem a 
veracidade dos dados;
XI. Zelar pela guarda e sigilo das informações coletadas e digitadas;
XII. Disponibilizar à ICSPBF (Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família) acesso aos formulários do Cad-único e 
aos dados e informações constantes em sistema informatizado desenvolvido para gestão, controle e acompanhamento do Progra-
ma, bem como as informações relacionadas às condicionalidades;
XIII. Zelar pela conservação dos bens patrimoniais, móveis e imóveis destinados à execução dos respectivos serviços, sugerin-
do sua manutenção quando necessário;
XIV. Desenvolver outras atividades afi ns, no âmbito de sua competência.

DA SEÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LOGÍSTICA
RESPONSÁVEL: CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LOGÍSTICA

Art. 16. Encontra-se vinculada à Seção De Gestão Administrativa, Financeira E Logística, o Assessor em Orçamento e Contratos da 
Assistência Social.

Art. 17. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, 
FINANCEIRA E LOGÍSTICA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único: Compete ao Chefe de Seção de Gestão Administrativa, Financeira e Logística:

I. Coordenar, planejar e/ou inovar o fl uxo dos procedimentos administrativos para a execução orçamentária do órgão gestor 
e dos fundos especiais a ele vinculados;
II. Operacionalizar a aplicação dos recursos próprios e de convênios;
III. Emitir documentos e pareceres sobre os assuntos de sua competência;
IV. Participar no processo de elaboração da proposta orçamentária, em conjunto com as demais instâncias da secretaria – 
plano plurianual – PPA , lei de diretrizes orçamentárias – LDO e lei orçamentária anual – LOA;
V. Elaborar cronograma de desembolso anual para a execução orçamentária, em conjunto com as demais diretorias;
VI. Responsabilizar-se pela execução orçamentária;
VII. Acompanhar a elaboração do Plano Municipal de Assistência social, oferecendo respaldo administrativo;
VIII. Prover de recursos humanos e materiais os órgãos da Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com as 
determinações do Secretário, bem como quanto os equipamentos sociais a ele subordinados, tendo em vista o seu bom funcionamento;
IX. Supervisionar o arquivo e biblioteca da Secretaria.
X. Coordenar a limpeza das instalações internas e externas da Secretaria;
XI. Planejar e/ou gerenciar a infraestrutura para o funcionamento dos projetos, serviços e ações da secretaria e dos conselhos 
e fundos administrativamente vinculados ao órgão;
XII. Planejar e/ou gerenciar a infraestrutura para a organização de eventos e conferências afetos à política de assistência social;
XIII. Coordenar o serviço de recepção da Secretaria Municipal de Assistência Social;
XIV. Prestar assessoria administrativa às ações do órgão;
XV. Assessorar a execução dos convênios, contratos de fornecedores e serviços;
XVI. Controlar o quadro funcional do órgão;
XVII. Gerenciar as informações de pessoal destinadas ao Recursos Humanos, como também os motoristas, zeladores e vigias 
sob a responsabilidade do órgão; 
XVIII. Manter e controlar os equipamentos sociais e seu mobiliário em estado adequado para funcionamento;
XIX. Gerenciar a manutenção da frota e controle de combustíveis;
XX. Assessorar na manutenção e organização da manutenção dos espaços de funcionamento dos equipamentos sociais da secretaria;
XXI. Acompanhar a execução de obras, em conjunto com a gestão do sistema municipal de assistência social;
XXII. Controlar o suprimento de materiais nas unidades da secretaria;
XXIII. Acompanhar a execução de contratos para fornecimento de materiais de consumo;
XXIV. Administrar o almoxarifado da Secretaria;
XXV. Acompanhar os processos de prestações de contas referentes aos convênios e ajustes fi rmados entre a Secretaria e a 
rede de serviços não governamentais;
XXVI. Gerenciar os pedidos de empenho e demais procedimentos pertinentes aos trâmites fi nanceiros para a execução dos 
convênios, contratos de fornecedores e serviços;
XXVII. Assessorar na execução e monitoramento dos trâmites legais para estabelecimento de convênios com: a união, estado, 
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instituições não governamentais e outros órgãos;
XXVIII. Emitir parecer quanto ao cumprimento do objeto dos convênios estabelecidos junto a esta Secretaria;
XXIX. Prestar assessoria na elaboração da estrutura dos projetos e planos segundo o modelo requerido por esta Secretaria para 
o estabelecimento dos convênios com os serviços não governamentais;
XXX. Coordenar, acompanhar, supervisionar e executar todas as compras, processos licitatórios, empenhos, recebimento de 
nota fi scal de materiais e serviços;
XXXI. Desenvolver outras atividades afi ns, no âmbito de sua competência.

DO ASSESSOR EM ORÇAMENTO E CONTRATOS DA ASSISTÊNCIA

Art. 18. A Função Gratifi cada de Assessor em Orçamento e Contratos da Assistência está integrada à Seção de Gestão Administrativa, 
Financeira e Logística.

§ 1º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE ASSESSOR EM ORÇAMENTOS E 
CONTRATOS DA ASSISTÊNCIA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público.  Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo;
II. FORMA DE PROVIMENTO: GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre provimento;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores;
b) 20% - com incorporações anteriores.

§ 2º. Compete à Função Gratifi cada de Assessor em Orçamento e Contratos da Assistência:

I. Assessorar a Seção de Gestão Administrativa, Financeira e de Logística na elaboração das propostas das leis orçamentá-
rias da Secretaria Municipal de Assistência Social;
II. Assessorar na Avaliação e Cumprimento das metas físicas e fi nanceiras da Secretaria;
III. Assessorar a Seção de Gestão Administrativa, Financeira e Logística em todas as fases das compras, processos licitató-
rios, empenhos, recebimento de materiais e serviços;
IV. Assessorar outras atividades de Gestão Administrativa, Financeira e Logística que se fi zer necessárias.

Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.
Parágrafo único. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 349/2021

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional, Competências, Funções, cargos e suas atri-
buições da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMA-
NOS e dá outras providências. 

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI: 

Art. 1º. A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos tem como atribuição:

I.  Implementar as políticas defi nidas pelo Governo Municipal na área da administração geral e de modernização administra-
tiva; 
II. Formular e propor diretrizes e normas gerais da administração direta, relativas aos recursos humanos, patrimônio mobiliário 
e distribuição de bens de consumo; 
III. Coordenar as atividades administrativas de protocolo, arquivo, correspondência, microfi lmagem, zeladoria e limpeza dos 
próprios; 
IV. Formular diretrizes e normas referentes à reforma e modernização administrativa da Prefeitura; 
V. Implementar a política de atendimento ao público; 
VI. Gerenciar as atividades de controle dos transportes internos do Paço Municipal e as atividades administrativas relaciona-
das à frota do Município;
VII. Gerenciar, sistematizar e desenvolver o sistema global de processamento de dados referente aos equipamentos e aos 
sistemas. 

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos possui a seguinte estrutura organizacional: 

I. Gabinete da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; 
II. Departamento de Pessoal e Recursos Humanos; 
a) Seção de Gestão de Pessoas
1. Setor de Serviço Integrados de Atendimento ao Servidor – SIAS;
2. Setor de Treinamento.
b) Setor de Folha de Pagamento.
III. Departamento de Administração;
a) Seção de Gestão Administrativa da Secretaria de Administração e Recursos Humanos
b) Seção de Almoxarifado e Patrimônio;
1. Setor de Patrimônio Mobiliário.
c) Setor de Atendimento e Protocolo.
d) Setor de Arquivo Central.
e) Setor de Zeladoria.
IV. Departamento de Tecnologia da Informação;
a) Setor de Hardware;
b) Setor de Software.

DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RESPONSÁVEL: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Art. 3º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 
HUMANOS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: S3

Parágrafo único: Compete ao Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos:

I. Assessorar o Prefeito na formulação e implantação da política administrativa da Prefeitura;
II. Coordenar a gestão dos sistemas de planejamento, de organização e modernização administrativa; 
III. Promover a gestão pela qualidade total, planejar, coordenar, acompanhar e orientar a sua implementação em toda a 
Prefeitura; 
IV. Coordenar o processo de planejamento estratégico, orientar o desdobramento de diretrizes e controlar o alcance das metas 
das unidades da Prefeitura relatando os resultados institucionais ao Prefeito; 
V. Implantar sistema de monitoramento das ações de planejamento, por meio de indicadores;
VI. Efetuar a análise de cenários para decisões estratégicas;
VII. Executar a prospecção permanente de novas metodologias e ferramentas de gestão;
VIII. Avaliar a execução e os resultados dos projetos e programas de modernização, bem como prestar informações gerenciais 
sobre seu andamento;
IX. Manter, em conjunto com a Secretaria Municipal de Finanças a compatibilidade entre o Plano Orçamentário-Financeiro e 
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os Planos Estratégico e Setoriais institucionais;
X. Estabelecer diretrizes de uma política global de organização, sistemas e métodos, visando à efi ciência e efi cácia dos 
processos administrativos;
XI. Coordenar as atividades ligadas às áreas de pessoal, trabalhista e administrativa, de recursos humanos e atendimento ao 
público;
XII. Propor o provimento e a vacância dos cargos da Prefeitura;
XIII. Propor projetos de leis que tratem de interesses do servidor;
XIV. Representar a Administração nas negociações de assuntos referentes a pessoal;
XV. Determinar que sejam feitas as inspeções médicas nos servidores da Prefeitura, para efeitos de admissão, demissão, 
afastamentos, periódicos e outros fi ns legais;
XVI. Propor normas de controle de frequência de pessoal, para efeitos de pagamento, e promoções por merecimento e tempo 
de serviço;
XVII. Examinar e opinar sobre questões relativas a direitos, vantagens, deveres e responsabilidade do pessoal;
XVIII. Solicitar aos demais Secretários que sejam elaboradas as escalas anuais de férias dos servidores de cada unidade das 
secretarias;
XIX. Promover o tombamento e carga dos bens móveis da Prefeitura, mantendo-os devidamente cadastrados e com seus 
registros atualizados;
XX. Determinar, anualmente, o inventário dos bens móveis da Prefeitura e determinar a conferência da carga aos respectivos 
órgãos, toda vez que se verifi carem mudanças nas direções e chefi as, bem como a doação de bens móveis, quando autorizados 
pelo Prefeito;
XXI. Providenciar a redistribuição do material inservível ou em desuso, sua recuperação ou alienação, conforme o caso;
XXII. Expedir normas de recebimento, registro, distribuição, guarda, reprodução e conservação de processos, papéis e outros 
documentos que interessem à Administração;
XXIII. Promover e supervisionar as atividades de limpeza, zeladoria, copa, portaria e telefonia do paço municipal;
XXIV. Coordenar os serviços ligados as atividades desenvolvidas pela CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;
XXV. Decidir sobre os pedidos ou recursos administrativos de sua competência.
XXVI. Executar outras atividades determinadas pelo Prefeito.

DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS
RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

Art. 4º. Estão vinculados ao departamento de Pessoal e Recursos Humanos:

I. A Seção de Gestão de Pessoas que contém os Setores de Serviço Integrados de Atendimento ao Servidor – SIAS e de 
Treinamento;
II. O Setor de Folha de Pagamento.

Art. 5º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS 
HUMANOS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4

Parágrafo único: Compete ao Diretor de Departamento de Pessoal e Recursos Humanos:

I. Dirigir o Departamento de Pessoal e Recursos Humanos e supervisionar os órgãos a ele vinculados;
II. Orientar e supervisionar as atividades de Administração de Recursos Humanos e do Departamento Pessoal, assim incluí-
das a assessoria técnica e a legislação de pessoal;
III. Elaboração de normas e procedimentos administrativos para otimização e modernização do funcionamento e organização 
das unidades administrativas;
IV. Assessorar na elaboração de projetos de lei afetos aos servidores públicos;
V.  Assessorar o Secretário no desempenho de suas funções; 
VI. Subsidiar os serviços de defesa junto à Procuradoria Geral do Município;
VII. Responder pelas atividades de supervisão relativas à Seção de Recursos Humanos e ao Setor de Pessoal e Folha de 
Pagamento, quando da ausência do responsável; 
VIII. Gerenciar a prestação de informações obrigatórias aos órgãos controladores e fi scalizadores.
IX. Executar outras atribuições determinadas pelo superior hierárquico.

DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
RESPONSÁVEL: CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

Art. 6º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
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III. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único: Compete ao Chefe de Seção de Gestão de Pessoas:

I. Coordenar a Seção de Gestão de Pessoas e da equipe de trabalho nela lotada;
II. Coordenar a gestão de pessoal da Prefeitura Municipal mediante o levantamento e realização de concursos públicos e 
processos seletivos, dimensionamento do quadro de servidores e remanejamentos necessários;
III. Gerenciar o prontuário do servidor público;
IV. Coordenar estudos e levantamentos visando o redimensionamento do quadro de servidores e remanejamento de pessoal;
V. Coordenar as atividades administrativas do Setor de Serviço Integrado de Atendimento ao Servidor (SIAS) e do Setor de 
Treinamentos; 
VI. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da prestação obrigatória de informações ao Tribunal de Contas e ao 
Governo Federal relacionadas à sua unidade;
VII. Coordenar as ações voltadas à realização de eventos relacionados a área de Recursos Humanos;
VIII. Executar outras atribuições determinadas pelo superior hierárquico.

DO SETOR DE SERVIÇO INTEGRADOS DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR – SIAS
RESPONSÁVEL: CHEFE DE SETOR DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR – SIAS

Art. 7º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE 
ATENDIMENTO AO SERVIDOR – SIAS:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C1

Parágrafo único: Compete ao Chefe de Setor de Serviços Integrados de Atendimento ao Servidor – SIAS:

I. Coordenar as atividades relacionadas à Medicina e Segurança do Trabalho, Serviço Social e Psicologia voltados ao aten-
dimento do servidor municipal; 
II. Coordenar as equipes de vistorias técnicas da área de segurança do trabalho;
III. Supervisionar a execução das ações necessárias para cumprimento do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional através do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e do LTCAT – Laudo Técnico das Condições do 
Ambiente do Trabalho;
IV. Responsabilizar-se pela coordenação das informações prestadas à Procuradoria Geral do Município para subsidiar os 
serviços de defesa;
V. Supervisionar o SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho;
VI. Executar outras atribuições determinadas pelo superior hierárquico.

DO SETOR DE TREINAMENTO
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE TREINAMENTO

Art. 8º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
TREINAMENTO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a. 30% - sem incorporações anteriores;
b. 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Treinamento:

I. Gerenciar a equipe de treinamento e desenvolvimento de pessoal da Prefeitura através de cursos, palestras e eventos em 
geral;
II. Desenvolver projetos de capacitação e treinamento de pessoal;
III. Promover parcerias entre o Município e instituições de ensino;
IV. Promover a habilitação e o desenvolvimento de servidores para atuarem como multiplicadores de conhecimentos no âmbito 
da Administração;
V. Elaborar projetos para atender às necessidades de treinamentos de terceiros, quando autorizado;
VI. Acompanhar as avaliações das participações nos programas de treinamento e propor a implantação de melhorias nas 
unidades administrativas;
VII. Executar outras atribuições determinadas pelo superior hierárquico.

DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO
RESPONSÁVEL: CHEFE DE SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO
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Art. 9º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento – 
III. NÍVEL SALARIAL: C1

Parágrafo único: Compete ao Chefe de Setor de Folha de Pagamento:

I. Gerenciar as rotinas administrativas da Folha de Pagamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Franca e dos servidores 
a ela vinculados;
II. Responsabilizar-se pelas informações relacionadas à folha de pagamento requeridas pelos órgãos controladores e fi scali-
zadores relacionadas à sua unidade.
III. Executar outras atribuições determinadas pelo superior hierárquico.

DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 10. Estão integradas ao Departamento de Administração as Seções de Gestão Administrativa da Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos, de Almoxarifado e Patrimônio e os Setores de Arquivo Central, Atendimento e Protocolo e Zeladoria.

Parágrafo único. Vincula-se à Seção de Almoxarifado e patrimônio: Setor de Patrimônio Mobiliário.

Art. 11 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4

Parágrafo único: Compete ao Diretor de Departamento de Administração:

I. Supervisionar as rotinas administrativas de atendimento ao público, gestão de documentos, almoxarifado, frota, zeladoria 
do paço e patrimônio do Município de Franca;
II. Assessorar na elaboração de normas, ações e procedimentos administrativos de funcionamento das unidades administra-
tivas;
III. Assessorar o Secretário no desempenho de suas funções;
IV. Executar outras atribuições determinadas pelo superior hierárquico.

DA SEÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RESPONSÁVEL: CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Art. 12. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SEÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único: Compete ao Chefe de Gestão Administrativa da Secretaria de Administração e Recursos Humanos:

I. Gerenciar as rotinas administrativas do Gabinete do Secretário, como também os servidores lá lotados.
II. Coordenar as compras e requisições da Secretaria, como também sua equipe de trabalho;
III. Gerenciar e controlar os contratos da Secretaria e seus vencimentos;
IV. Responsabilizar-se pela abertura de processos licitatórios e de prorrogações dos contratos vigentes, quando for o caso.
V. Gerenciar os adiantamentos e prestação de contas de viagens dos funcionários da Secretaria;
VI. Assessorar na elaboração das peças orçamentárias da Secretaria;
VII. Executar outras atribuições determinadas pelo superior hierárquico.

DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
RESPONSÁVEL: CHEFE DE SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Art. 13 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2
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Parágrafo único: Compete ao Chefe de Seção de Almoxarifado e Patrimônio:

I. Administrar as rotinas administrativas relativas ao Almoxarifado Central e ao Setor de Patrimônio Mobiliário e do pessoal 
neles lotados;
II. Determinar diretrizes, normas e procedimentos administrativos relacionados às atividades de almoxarifado e patrimônio 
mobiliário na Prefeitura;
III. Coordenar e integrar os trabalhos executados pelos demais almoxarifados da Prefeitura de Franca;
IV. Gerenciar o controle de estoque e distribuição de materiais;
V. Fiscalizar a observância das obrigações contratuais assumidas por terceiros, em relação ao patrimônio da Prefeitura;
VI. Coordenar os procedimentos de controle do inventário de bens móveis e utensílios da Prefeitura;
VII. Executar outras atribuições determinadas pelo superior hierárquico.

DO CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO

Art. 14 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO:

I. Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, Técnico ou Superior 
Completo;
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a. 30% - sem incorporações anteriores;
b. 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Patrimônio Mobiliário:

I. Gerenciar o Setor de Patrimônio Mobiliário, seus servidores e a distribuição das atividades de sua unidade;
II. Coordenar e estabelecer os procedimentos necessários à recuperação e a venda de bens patrimoniais inservíveis;
III. Responsabilizar-se pelas visitas às unidades de serviços para fi scalização do estado de uso e conservação dos bens pa-
trimoniais;
IV. Gerenciar o recebimento e a distribuição de bens patrimoniais às unidades administrativas;
V. Coordenar as ações necessárias para realização do inventário mobiliário anual.
VI. Executar outras atribuições determinadas pelo superior hierárquico.

DO SETOR DE ATENDIMENTO E PROTOCOLO
RESPONSÁVEL: CHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTO E PROTOCOLO

Art. 15. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTO E PROTOCOLO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único: Compete ao Chefe do Setor de Atendimento e Protocolo:

I. Gerenciar o atendimento direto ao cidadão no setor de atendimento e protocolo, suas rotinas administrativas e seus servidores;
II. Administrar e gerenciar as unidades de atendimento descentralizadas;
III. Coordenar a equipe no sentido de promover, continuamente, a atualização dos processos de trabalho;
IV. Gerenciar o recebimento das taxas de protocolo e outras eventualmente solicitadas como condição para entrega do docu-
mento;
V. Coordenar o trabalho das telefonistas vinculadas à Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
VI. Executar outras atribuições determinadas pelo superior hierárquico.

DO SETOR DE ARQUIVO CENTRAL
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE ARQUIVO CENTRAL

Art. 16. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DO CHEFE DE SETOR DE ARQUIVO CENTRAL:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo;
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Ser titular de cargo ou emprego público de provimento 
mediante concurso público;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a. 30% - sem incorporações anteriores;
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b. 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada do Chefe de Setor de Arquivo Central:

I. Coordenar as atividades administrativas de arquivo da administração direta;
II. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição do serviço em sua unidade;
III. Supervisionar e coordenar a higienização dos documentos;
IV. Estabelecer diretrizes visando o cumprimento das normas referentes à guarda e descarte de documentos;
V. Coordenar, em conjunto com Comissão responsável, a utilização da tabela de temporalidade.
VI. Executar outras atribuições determinadas pelo superior hierárquico.

DO SETOR DE ZELADORIA
RESPONSAVEL: CHEFE DE SETOR DE ZELADORIA

Art. 17. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DE ZELADORIA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C1

Parágrafo único: Compete ao Chefe de Setor de Zeladoria:

I. Gerenciar a Zeladoria, seus servidores e as rotinas administrativas de segurança do Paço Municipal, como também as 
respectivas equipes de limpeza.
II. Supervisionar as atividades relacionadas à conservação e limpeza do Paço Municipal;
III. Elaborar normas operacionais relacionados à limpeza e segurança do Paço Municipal;
IV. Coordenar a execução de serviços externos em cumprimento a convênios e/ou solicitações autorizadas pelo Secretário;
V. Gerenciar e controlar os gastos e a distribuição de material de consumo;
VI. Executar outras atribuições determinadas pelo superior hierárquico.

DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

RESPONSÁVEL: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Art. 18. Fazem parte do Departamento de Tecnologia da Informação os Setores de Hardware e Software.

Art. 19. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4

Parágrafo único: Compete ao Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação:

I. Gerenciar as atividades administrativas do Departamento de Tecnologia da Informação, Data Center, dos servidores neles 
lotados e respectiva distribuição dos serviços;
II. Gerenciar a instalação e manutenção da infraestrutura de rede;
III. Gerenciar os contratos de sistemas de informação;
IV. Supervisionar, orientar e acompanhar as atividades das unidades de Hardware e Software; 
V. Coordenar a execução do Plano Diretor Municipal de Tecnologia da Informação;
VI. Baixar instruções de funcionamento das unidades de Hardware e Software; 
VII. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 

DO SETOR DE HARDWARE
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE HARDWARE

Art. 20. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
HARDWARE:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Técnico ou Superior Completo.
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a. 30% - sem incorporações anteriores;
b. 20% - com incorporações anteriores
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Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Hardware:

I. Coordenar as atividades dos Técnicos em informática e distribuição dos serviços dentre os servidores lotados no Setor de 
Hardware;
II. Assessorar os usuários (servidores públicos) quanto à utilização da rede de informática;
III. Responsabilizar-se pela segurança, sigilo e integridade das informações dos usuários em suas respectivas pastas do “storage”;
IV. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.

DO SETOR DE SOFTWARE
FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE SOFTWARE

Art. 21. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
SOFTWARE:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Superior Completo;
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores;
b) 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Software:

I. Coordenar os Analistas no desenvolvimento e manutenção dos Sistemas de Informação utilizados pela Prefeitura de 
Franca;
II. Responsabilizar-se pela segurança, sigilo e integridade das informações recebidas pelos sistemas nos bancos de dados;
III. Gerenciar o treinamento dos usuários dos sistemas de Informação utilizados pela Prefeitura de Franca;
IV. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário.
Parágrafo único. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL 

ANEXO I
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
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LEI COMPLEMENTAR Nº 350/2021.

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional, Competências, Funções, cargos e suas atribui-
ções da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO e dá outras providências. 

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI: 

Art. 1º. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento tem como atribuição:

I. Promover políticas públicas para o desenvolvimento de um ambiente criativo de negócios, que fortaleça a identidade e o 
capital humano de Franca - fomentando a livre iniciativa, a inovação, a geração de renda, conhecimento e valor, tendo as pessoas 
como base de geração de riquezas; 
II. Promover políticas públicas para o desenvolvimento econômico, criando ambiente favorável para a permanência das em-
presas instaladas no Município, como também para propiciar a atração e instalação de novas empresas; 
III. Planejar e incentivar parcerias com a iniciativa privada, ações e programas de implantação de empreendimentos estrutura-
dores e fomentadores da economia local.
IV. Fortalecer a cultura empreendedora;
V. Desenvolver um ambiente criativo para o fomento do Turismo;
VI. Fortalecer e fomentar o Agronegócio - desenvolvimento rural sustentável e solidário, 
VII. Promover a melhoria do ambiente de negócios para aumento da competitividade da Indústria, do Comércio e dos Serviços.

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, conforme ANEXO I, possui a seguinte estrutura organizacional:

I. Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento; 
II. Departamento de Indústria, Comércio e Serviços;
a) Núcleo de Assessorias Especiais:
1. Assessor de Crédito – Banco do Povo;
2. Assessor de Crédito – Banco do Povo;
3. Assessor de Crédito – Banco do Povo;
4. Assessor-JUCESP;
5. Assessor-JUCESP.
III. Setor de Agronegócios e Sistema de Inspeção Municipal - SIM.
IV. Departamento de Empreendedorismo, Emprego e Renda;
a) Setor de Capacitação e Treinamento.

Art. 3º. A Administração, gerenciamento e atividades específi cas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento dar-se-á pelos cargos 
e funções previstos nesta lei.

DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - RESPONSÁVEL: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO

Art. 4º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo.
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: S3

Parágrafo único: Compete ao Secretário Municipal de Desenvolvimento:

I. Coordenar, orientar, supervisionar e avaliar projetos especiais de desenvolvimento e a as equipes de trabalho de sua 
unidade;
II. Fomentar ações que promovam o ensino técnico e superior;
III. Estabelecer as diretrizes e coordenar o processo de elaboração da política municipal de fomento econômico, científi co e 
tecnológico;
IV. Articular-se com outras políticas setoriais de âmbito municipal com vistas ao desenvolvimento de projetos econômicos para 
as empresas locais;
V. Planejar, incentivar e coordenar ações nos setores públicos e privados, objetivando estudos de problemas específi cos, 
relacionados com o desenvolvimento das áreas relativas à economia, ciência e tecnologia;
VI. Estabelecer critérios de seletividade e prioridade para o desenvolvimento de ações relativas ao desenvolvimento do 
Município;
VII. Incrementar políticas de apoio às empresas, universidades e entidades não governamentais visando a difusão e geração 
de conhecimento e tecnologias;
VIII. Fomentar o empreendedorismo local à inovação e à geração de novas empresas;
IX. Propor a criação de fundo de apoio ao desenvolvimento econômico, científi co e tecnológico, constituído por recursos de 
fontes ofi ciais nacionais e internacionais.
X. Identifi car, analisar e avaliar os investimentos do Governo Municipal, suas fontes de fi nanciamento e sua articulação com 
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os investimentos privados;
XI. Avaliar os impactos socioeconômicos das políticas e programas dos governos federal e estadual, elaborando estudos 
especiais para a adequação da política municipal de desenvolvimento; 
XII. Realizar estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura socioeconômica e gestão dos sistemas cartográfi cos 
e estatísticos do Município; 
XIII. Acompanhar a viabilização de novas fontes de recursos para os planos de governo; 
XIV. Defi nir metas para a unidade em consonância com o planejamento estratégico e diretrizes de implementação da gestão pela 
qualidade total, formular planos e executar, controlar e avaliar os resultados, promovendo os ajustes necessários quando for o caso; 
XV. Disponibilizar dados institucionais para unidades internas e para outros órgãos governamentais;
XVI. Acompanhar o desempenho econômico do Município, propondo medidas para melhorar a geração de emprego e renda;
XVII. Desenvolver o produto turístico do Município nas suas dimensões socioambientais e histórico-culturais, incrementando a 
infraestrutura turística, a qualidade dos serviços e estimulando a hospitalidade local;
XVIII. Propor a celebração de acordos e convênios com os governos federal, estadual e municipal e entidades de iniciativa privada, 
e organismos nacionais e internacionais, para a consecução dos objetivos, priorizando as atividades de geração de emprego e renda 
e de valorização do patrimônio histórico e cultural da cidade;
XIX. Promover o Desenvolvimento Sustentável do Turismo, buscando a harmonia entre o crescimento econômico e a preservação 
ambiental, fomentando a justiça social e fortalecendo a identidade e os valores culturais locais
XX. Elaborar o plano de trabalho anual e avaliar os resultados, emitindo os relatórios pertinentes;
XXI. Decidir sobre os pedidos ou recursos administrativos de sua competência.
XXII. Promover o intercâmbio de informações entre o órgão e as entidades dos governos municipal, estadual e federal;

DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - 
REPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO

Art. 5º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO 
E SERVIÇO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4

Parágrafo único: Compete ao Diretor de Departamento de Indústria, Comércio e Serviços:

I. Gerenciar as atividades do Departamento de Indústria, Comércio e Serviços, divulgando o cumprimento de suas 
metas;
II. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas 
equipes;
III. Assessorar o Secretário na coordenação das funções administrativas e políticas relacionadas às áreas, industrial, 
comercial e de serviços;
IV. Coordenar a realização técnica de feiras, seminários, cursos para qualifi cação e desenvolvimento dos empresários 
do Município;
V. Coordenar estudos, execução e acompanhamento das atividades concernentes à indústria, comércio, serviços e de 
turismo;
VI. Assessorar na articulação de recursos necessários ao desenvolvimento dos projetos que visem ao desenvolvimento 
científi co e tecnológico no Município;
VII. Supervisionar e coordenar as ações relativas às políticas públicas de desenvolvimento industrial, comercial, de servi-
ços, do turismo e do microcrédito;
VIII. Promover o intercâmbio com instituições públicas nos níveis federal, estadual e municipal e privadas, objetivando a 
divulgação das potencialidades de investimento no Município;
IX. Orientar a iniciativa privada no que concerne às oportunidades de investimento nos setores econômicos, científi cos e 
tecnológicos do Município;
X. Planejar, incentivar e coordenar ações nos setores públicos e privados, objetivando o estudo de problemas específi -
cos, relacionados com o desenvolvimento dos processos de inovação tecnológica;
XI. Incentivar projetos de inovação tecnológica de interesse para a economia do Município;
XII. Coordenar, em convênio com o Estado e ou parcerias com a iniciativa privada, projetos de inclusão da Ciência e 
Tecnologia destinadas às escolas de nível médio, para a qualifi cação e requalifi cação profi ssional e desenvolvimento de arranjos 
produtivos locais;
XIII. Coordenar a equipe do BPP – Banco do Povo Paulista, para o devido cumprimento e evolução dos serviços de mi-
crocrédito, fomentando o empreendedorismo na cidade em todos os segmentos econômicos, formais e informais de acordo com as 
diretrizes da parceria junto ao Estado;
XIV. Coordenar a equipe da JUCESP – Escritório Regional da Junta Comercial do Estado de São Paulo, para o devido 
cumprimento e evolução dos serviços de constituição, alteração e baixa de empresas, reduzindo a burocracia e agilizando proces-
sos de acordo com as diretrizes do convênio junto ao Estado;
XV. Coordenar a equipe do Programa Incubadora Tecnológica, para o devido cumprimento e evolução dos serviços de 
fomento ao empreendedorismo e a inovação tecnológica na indústria local;
XVI. Assessorar na elaboração do Plano Plurianual – PPA, planejando as atividades e ações da Secretaria de Desenvol-
vimento, provisionando o orçamento necessário para a execução das mesmas, ao quadriênio destinado, de acordo com as orienta-
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ções da Divisão Orçamentária e do Secretário;
XVII. Assessorar na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, planejando todas as atividades e ações da Se-
cretaria de Desenvolvimento, provisionando o orçamento necessário para a execução das mesmas a cada ano do PPA referido, de 
acordo com as orientações da Divisão Orçamentária e do Secretário;
XVIII. Controlar e gerenciar a dotação orçamentária da Secretaria.
XIX. Assessorar no planejamento e desenvolvimento de ações voltadas ao desenvolvimento de competências de pessoas 
e institucionais nas áreas econômica, científi ca e tecnológica;
XX. Incentivar pesquisas e estudos científi cos nas diversas áreas do conhecimento empresarial;
XXI. Planejar, articular e implantar ações de fortalecimento a internacionalização dos setores;
XXII. Viabilizar convênios com instituições públicas e ou parcerias com instituições privadas de amplo conhecimento no 
fomento de internacionalização;
XXIII. Fomentar operações de exportação para empresas por meio dos operadores logísticos autorizados;
XXIV. Coordenar o levantamento de demandas e propor a criação, no Município, de novos cursos do ensino superior, técnico 
e profi ssionalizante, articulando-se com os órgãos competentes das esferas federal e estadual;
XXV. Promover programas de incentivo aos estudos e pesquisas para inovação tecnológica nos diversos setores econômicos 
do Município;
XXVI. Promover o uso intensivo da tecnologia da informação pelos munícipes;
XXVII. Fomentar a pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias, sistematização e divulgação dos saberes produzidos 
no serviço e na comunidade;
XXVIII. Contribuir para a inserção do conhecimento científi co e tecnológico a fi m de obter resultados de melhoria nos 
segmentos produtivos e na sociedade local;
XXIX. Identifi car e buscar convênios junto as demais esferas de governo;
XXX. Contribuir com estratégias e ações para inibir a pirataria nos diferentes setores da economia;
XXXI. Responsabilizar-se pela sistematização de dados quantitativos e qualitativos das atividades desempenhadas pela 
diretoria;
XXXII. Fomentar o acesso dos empreendedores aos serviços prestados na Sala e na unidade Móvel da Sala do Empreen-
dedor;
XXXIII. Articular em conjunto com os demais diretores da Secretária de Desenvolvimento, cursos de qualifi cação empresarial 
para acesso aos empresários atendidos pela Sala do Empreendedor;
XXXIV. Gerenciar as políticas públicas de legalização de negócios informais que se enquadrem nos requisitos estabelecidos 
pela Lei Complementar Federal nº123/06;
XXXV. Propor ações para melhoria do ambiente de novas empresas e coordenar a regularização das atividades informais e 
a oferta de serviços aos Microempreendedores Individuais (MEI).   
XXXVI. Fomentar a participação de microempresários em licitações para compras governamentais;
XXXVII. Coordenar atividades diárias desempenhadas pelos servidores, no cumprimento de suas atividades e atribuições, 
reportando ao Secretário todas as eventuais intercorrências; 
XXXVIII.  Promover a participação do município na Semana Nacional do Crédito em convênio com instituições públicas e par-
cerias com instituições privadas de interesse ao fomento do acesso empresarial as linhas de crédito;
XXXIX. Apoiar ações de combate à pirataria nos diversos setores da economia;
XL. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo Secretário.

DO NÚCLEO DE ASSESSORIA ESPECIAIS

Art. 6º. O Núcleo de Assessores Especiais da Secretaria de Desenvolvimento é composto por 03 (três) Assessores de Crédito do 
Banco do Povo e (02) Assessores-Jucesp.

DOS ASSESSORES DE CRÉDITO – BANCO DO POVO

Art. 7º. A Agência do Banco do Povo contém 03 (três) Assessores de Crédito.

Parágrafo único. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial dos ASSESSORES DE CRÉDITO – BANCO DO POVO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo;
II. FORMA DE PROVIMENTO: Processo Seletivo aplicado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de 
São Paulo para o Banco do Povo, em atenção ao Convênio SDE/SEMPE Nº 167/2020, celebrado entre o Estado de São Paulo e o 
Município de Franca;
III. NÍVEL SALARIAL: FG - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
a. 30% - sem incorporações anteriores;
b. 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete a cada um dos Assessores de Crédito – Banco do Povo:

I. Assessorar os empreendedores do Município de Franca interessados em solicitar crédito junto ao Banco do Povo.
II. Divulgar o Banco do Povo Paulista ao público interessado e seus avalistas utilizando-se de uma linguagem direta e clara, 
deixando explícito os objetivos, critérios de acesso ao crédito, condições e prazos da operação e exigências de aval estabelecidas 
pelo Conselho de Orientação do Fundo;
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III. Fomentar o acesso dos empreendedores as linhas de microcrédito;
IV. Coordenar o atendimento da Unidade de Crédito do Município;
V. Zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas e normativas inerentes ao convênio com o Banco do Povo Paulista;

DOS ASSESSORES-JUCESP

Art. 8º São (02) dois os Assessores-Jucesp:

Parágrafo único. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial dos ASSESSORES-JUCESP:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Processo Seletivo aplicado pela JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo conclu-
são de treinamento, em atenção ao que estabelece o Termo de Convênio celebrado entre o Município de Franca, ACIF - Associação 
do Comércio e Indústria de Franca e Associação das Empresas Contábeis de Franca.
III. NÍVEL SALARIAL: FG - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
a. 30% - sem incorporações anteriores;
b. 20% - com incorporações anteriores.

§ 2º. Compete ao Assessores-Jucesp:

I. Assessorar empreendedores no registro dos documentos a serem arquivados pelos empresários, sociedades empresárias 
e sociedades cooperativas perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp);
II. Assessorar e coordenar a análise de documentos a serem arquivados na JUCESP;
III. Coordenar o cumprimento dos requisitos legais para o registro junto à JUCESP;
IV. Atuar em outras atividades de apoio ao processo integrado da JUCESP com órgãos e entidades responsáveis pelo registro 
e legalização de empresários e pessoas jurídicas; 
V. Julgar os pedidos de arquivamento dos atos sujeitos ao regime de decisão singular;
VI. Coordenar a emissão de relatórios cadastrais das empresas registradas na JUCESP;
VII. Gerenciar registros e fornecer informações aos superiores hierárquicos que contribuam para o bom andamento das 
atividades de fomento ao empreendedorismo e demais interesse da Secretaria.

DO SETOR DE AGRONEGÓCIOS E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
REPONSÁVEL: CHEFE DE SETOR DE AGRONEGÓCIOS E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM

Art. 9º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DE AGRONEGÓCIOS E SISTEMA DE 
INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único: Compete ao Chefe de Setor de Agronegócios e Sistema De Inspeção Municipal – SIM:

I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equipes;
II. Gerenciar o Setor de Agronegócios e Sistema de Inspeção Municipal – SIM, como também sua equipe de trabalho, 
divulgando o cumprimento de suas metas;
III. Coordenar estudos, execução e acompanhamento das atividades concernentes à agricultura, pecuária e abastecimento;
IV. Promover condições para o desenvolvimento das atividades rurais do Município;
V. Criar e gerenciar banco de dados e de informações sobre estabelecimentos rurais, de pequeno, médio e grande porte, 
inclusive seus aspectos socioeconômicos;
VI. Desenvolver esforços visando à instalação de centros de pesquisas nas áreas rurais;
VII. Promover exposições, feiras, torneios leiteiros e leilões de gado e de materiais utilizados na agricultura e pecuária;
VIII. Promover palestras e cursos aos produtores agropecuários, divulgando técnicas e conhecimentos úteis e que auxiliem o 
desenvolvimento das atividades no Município e região;
IX. Promover a implantação de atividades relacionadas a apicultura, piscicultura, fruticultura e outros;
X. Planejar, articular e promover ações de fortalecimento a internacionalização do agronegócio regional;
XI. Articular junto às esferas do governo estadual e federal fi nanciamento e projetos para o agronegócio;
XII. Gerenciar estudos, execução e acompanhamento das atividades concernentes à plantação de produtos agrícolas e criação 
de animais;
XIII. Promover condições para o desenvolvimento das atividades ligadas às questões hortifrutigranjeiras do Município;
XIV. Gerenciar as atividades da UMC – Unidade Municipal de Cadastramento, através de convênio fi rmado com o INCRA – 
Instituto Nacional de Colonização Rural;
XV. Gerenciar o Sistema de Inspeção Municipal – SIM, e zelar pelo cumprimento das atribuições e normativas inerentes ao SIM.
XVI. Coordenar e acompanhar o funcionamento do Parque Fernando Costa;
XVII. Gerenciar os contratos de locação dos espaços físicos do Parque Fernando Costa;
XVIII. Organizar feiras, exposições e eventos turísticos de agronegócio;
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XIX. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo Secretário.

DO DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, EMPREGO E RENDA

RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, EMPREGO E RENDA

Art. 10. O Setor de Capacitação e Treinamento está integrado ao Departamento De Empreendedorismo, Emprego E Renda.

Art. 11. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, 
EMPREGO E RENDA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4

Parágrafo único: Compete ao Diretor de Departamento de Empreendedorismo, Emprego e Renda:

I. Gerenciar o departamento e seus servidores. 
II. Coordenar a execução da política pública de empreendedorismo, emprego e renda defi nidas pelo Governo Municipal e em 
outras esferas de governo;
III. Articular com a iniciativa privada e com as organizações não- governamentais, nacionais e internacionais, visando a 
ampliação das ações de apoio ao trabalhador;
IV. Articular com os demais órgãos do poder público municipal envolvidos nas  atividades de sua área de competência.
V. Implantar e coordenar a supervisão das funções do sistema público de políticas de trabalho, emprego e renda;
VI. Promover políticas públicas orientadas para o desenvolvimento econômico de geração de emprego decente, 
empreendedorismo, criatividade e inovação;
VII. Fomentar e promover o empreendedorismo em todas as ações municipais;
VIII. Assessorar em convênios e parcerias voltados à modernização e inovação do ensino superior no município, transformando 
sua base técnica através do uso intensivo da ciência tecnológica;
IX. Incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias  empresas, inclusive por meio do acesso 
a serviços fi nanceiros;
X. Planejar as ações e políticas de fomento e promoção de emprego e renda;
XI. Planejar, articular e implementar capacitação de empreendedorismo para  jovens de comunidades de interesse social;
XII. Gerenciar ações de proteção aos direitos trabalhistas e estimular ambiente de  trabalho seguro e protegidos para todos 
os trabalhadores;
XIII. Planejar e organizar ações de estímulo à abertura de novos postos de trabalho;
XIV. Propor estratégias e ações para aumentar a qualifi cação da mão de obra nos  setores de indústria, comércio e serviços e de turismo;
XV. Coordenar a gestão de convênios e projetos do seu departamento;
XVI. Captar recursos em outras esferas de governo;
XVII. Mapear novas oportunidades de negócios com possibilidade de geração de novos postos de trabalho; 
XVIII. Estruturar projetos de atração e retenção de postos de trabalho em parcerias com instituições públicas e ou privadas;
XIX. Planejar e implementar ações para o estímulo ao bioma tecnológico;
XX. Articular convênios com entes públicos e parcerias com entes privados para acesso a novas tecnologias empresariais;
XXI. Gerenciar o desenvolvimento tecnológico para profi ssionalização, modernização industrial e a agregação de valor às commodities. 
XXII. Propor ações em conjunto com Fundo Social e Ação Social para estímulo a capacitação, geração de emprego e renda;
XXIII. Estimular e apoiar o Mercado Artesanal;
XXIV. Apoiar a aplicação de capital empreendedor e o direcionamento de linhas de investimentos às demandas das empresas incubadas;
XXV. Buscar intercâmbio com entidades nacionais, internacionais de fomento à inovação, à tecnologia e ao empreendedorismo;
XXVI. Coordenar e gerenciar a captação de recursos de órgãos de fomento para aplicação em ações que benefi ciem as empresas incubadas;
XXVII. Promover a diversifi cação, do ramo de atividade e atuação das empresas incubadas;
XXVIII. Proporcionar condições para a instalação, o desenvolvimento, o fortalecimento e a consolidação de empresas, buscando 
inovação e empreendedorismo, com capacidade para desenvolver novos produtos, processos e serviços competitivos;
XXIX. Promover agregação de conhecimento, incorporação de tecnologias, inovação, empreendedorismo e modelos de gestão 
efi cientes, mercadológica e empresarial nas empresas incubadas;
XXX. Gerenciar o funcionamento do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT);
XXXI. Coordenar o atendimento aos trabalhadores, quanto à emissão de documentos e cadastro que objetiva a inserção no 
mercado de trabalho da iniciativa privada;
XXXII. Gerenciar os estoques de bens de uso e consumo de todos os setores da Secretaria de Desenvolvimento;
XXXIII. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo Secretário.

DO SETOR DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
RESPONSÁVEL: CHEFE DE SETOR DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

Art. 12. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
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III. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único: Compete ao Chefe de Setor de Capacitação e Treinamento:

I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equi-
pes;
II. Coordenar o Projeto “Caminho para o Emprego”, juntamente com as demais Secretarias e instituições parceiras;
III. Coordenar, em conjunto com as autarquias municipais de ensino superior e entidades privadas, programas de especializa-
ção em áreas do ensino voltadas para o desenvolvimento econômico, tecnológico e científi co do Município;
IV. Articular, com organizações públicas, privadas e do terceiro setor, programas de ensino técnico profi ssionalizante, propi-
ciando o acesso dos cidadãos ao mercado de trabalho;
V. Incentivar programas de capacitação de pessoas nos setores público e privado, articulando-se com entidades especializa-
das, principalmente, no ensino profi ssionalizante;
VI. Disseminar programas de informação, sensibilização e capacitação de servidores públicos, quanto ao tratamento diferen-
ciado, simplifi cado e favorecido destinado às micro e pequenas empresas (MPE). 
VII. Planejar e organizar palestras, cursos e seminários para elaboração de material informativo para a secretaria;
VIII. Organizar a realização de cursos com parceiros públicos e ou privados;
IX. Fomentar ações que promovam o ensino técnico e superior;
X. Promover e desenvolver a política de educação empreendedora e profi ssional do Município;
XI. Assessorar no preparo de jovens e adultos interessados em aprimorar suas habilidades para o mercado de trabalho.
XII. Firmar convênios e parcerias com instituições recomendadas pela excelência no ensino e, principalmente, identifi cadas 
com a demanda do comércio, da indústria, do setor de serviços, construção civil e turismo.
XIII. Desenvolver ações para aproximar instituições formadoras das instituições empregadoras, tanto na esfera pública quanto 
privada, visando ao atendimento das necessidades do mercado e da sociedade;
XIV. Gerenciar os cursos e as atividades do CVT – Centro Vocacional Tecnológico, em convênio fi rmado com o MCTI – Ministé-
rio de Ciência, Tecnologia e Inovação;
XV. Coordenar a equipe do PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador, para o devido cumprimento e evolução dos serviços 
de intermediação de mão de obra focando o bom atendimento ao trabalhador de acordo com as diretrizes da parceria junto ao Estado;
XVI. Responsabilizar-se pela sistematização de informações e dados para o bom funcionamento da Secretaria;
XVII. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo Diretor de Departamento de Empreendedorismo, Emprego e 
Renda e o Secretário.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
Parágrafo único. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL 

ANEXO I
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
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LEI COMPLEMENTAR Nº   351/2021

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional, Competências, Funções, Cargos e suas 
atribuições da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS e dá outras providências. 

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI: 

Art. 1º. A Secretaria Municipal de Finanças tem como atribuição:

I - Administrar, fi scalizar e arrecadar os tributos municipais; 
II- Administrar as dívidas públicas internas e externas do Município; 
III - Realizar estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura econômica e fi xação de preços públicos; 
IV - Celebrar convênios com órgãos Federais, Estaduais e de outros Municípios que objetivem o aprimoramento da fi scalização 
tributária e a melhoria da arrecadação; 
V - Criar modelos de desenvolvimento econômico para o Município; 
VI - Desenvolver programas de incentivos fi scais e projetos de parcerias público-privadas;
VII - Contabilizar as contas do Município, arrecadar, guardar e aplicar os recursos fi nanceiros;
VIII - Exercer o controle da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas; 
XIX - Implementar as políticas defi nidas pelo Governo Municipal na área fi nanceira, orçamentária, fi scal e tributária; 

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Finanças, conforme ANEXO I, possui a seguinte estrutura organizacional: 

I. Assessor de Finanças; 
1. Setor Administrativo do Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças
II. Seção de Tesouraria
1. Setor de Contas
III. Departamento Contábil
1. Setor de Processamento de Liquidações
2. Setor de Consolidação de Dados
IV. Assessoria em Orçamento Público
1. Setor de Gestão Orçamentária
V. Assessoria em Procedimentos Licitatórios
1. Setor de Licitações
2. Seção de Compras
 2.1. Setor de Contratos e Requisições
VI.     Departamento de Parcerias e Terceiro Setor
1. Setor de Gestão e Prestação de Contas
VII. Departamento de Fiscalização de Rendas
1. Setor de Cadastros Fiscais
2. Setor de Tributação

DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESPONSÁVEL: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Art. 3º. Estão vinculados diretamente ao Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, os assessores Ouvidor e de Secretaria e 
o Setor Administrativo.

§ 1º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: S3

§ 2º. Compete ao Secretário Municipal de Finanças:

I. Assessorar o Prefeito na formulação e implantação das políticas fi scal e tributária do município;
II. Administrar, fi scalizar e promover a arrecadação das receitas municipais; 
III. Analisar o comportamento da receita e tomar medidas para a sua melhoria;
IV. Coordenar estudos visando a atualização e revisão da legislação tributária e orientar nas elaborações de minutas de 
anteprojetos de leis, decretos e regulamentos em matéria de sua alçada;
V. Aprovar normas destinadas a facilitar e uniformizar a aplicação das práticas tributárias;
VI. Instruir e fazer instruir contribuintes sobre o cumprimento da legislação tributária municipal, com promoção de campanhas 
de esclarecimento ao público;
VII. Promover a divulgação de informações fi scais ou exposições que mostrem a presença dos contribuintes no esforço de 
desenvolvimento municipal;
VIII. Aplicar e fazer aplicar leis e regulamentos relativos à administração tributária, orientando e fi scalizando a sua execução;
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IX. Tomar conhecimento da denúncia de fraudes e infrações fi scais, fazer apurá-las, reprimi-las e promover as providências 
para a defesa das fi nanças municipais;
X. Determinar a realização de perícias contábeis que tenham por objeto salvaguardar os interesses das fi nanças municipais;
XI. Promover, em articulação com a Procuradoria Jurídica, as informações e os documentos necessários para a cobrança da 
Dívida Ativa;
XII. Articular-se com as Fazendas Federal e Estadual, visando interesses recíprocos com a Fazenda Municipal;
XIII. Acompanhar o comportamento da despesa, tomando medidas visando o equilíbrio entre a receita e a despesa;
XIV. Movimentar, juntamente com a Tesouraria, observados os limites estabelecidos, as contas bancárias da Prefeitura, assinar 
os cheques emitidos e endossar os destinados a depósitos em bancos autorizados;
XV. Conhecer, diariamente, o movimento fi nanceiro, verifi cando as disponibilidades de caixa;
XVI. Mandar proceder ao balanço de todos os valores da Tesouraria, efetuando a sua tomada de contas sempre que conveniente, 
até o último dia útil de cada exercício fi nanceiro;
XVII. Ordenar e autorizar despesas, restituições e cancelamentos de lançamentos fi scais e tributários;
XVIII. Assinar com o Prefeito e o contador responsável os balanços gerais e seus anexos e outros documentos de apuração 
contábil;
XIX. Assessorar os órgãos municipais na execução da política contábil fi nanceira adotada pelo Município;
XX. Exercer outras atribuições correlatas.

DO ASSESSOR DE SECRETARIA DE FINANÇAS

Art. 4º. O Setor Administrativo do Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças, encontra-se vinculado ao Assessor de Finanças.

§ 1º; São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do ASSESSOR DE FINANÇAS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C5

§ 2º.  Compete ao Assessor de Finanças:

I. Assessorar e auxiliar diretamente o Secretário Municipal na direção, organização, orientação e supervisão dos serviços 
desenvolvidos na Secretaria;
II. Prestar assessoria, orientação e acompanhamento junto as Secretarias Municipais nos assuntos pertinentes à Secretaria 
de Finanças;
III. Acompanhar o andamento dos processos de licitações e compras;
IV. Prestar assessoria direta ao Secretário de Finanças no relacionamento da Secretaria com a Administração Municipal;
V. Supervisionar a equipe de Gestão Orçamentária na elaboração do PPA, da LDO e da LOA, bem como acompanhar sua 
execução dentro dos limites e regras da legislação vigente;
VI. Exercer outras atribuições determinadas pelo superior imediato.

DO SETOR ADMINISTRATIVO DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO DE GABINETE DA SECRETARIA DE 

FINANÇAS

Art. 5º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR 
ADMINISTRATIVO DE GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Técnico ou Superior 
Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO:  FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a. 30% - sem incorporações anteriores; 
b. 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único - Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor Administrativo de Gabinete da Secretaria de Finanças:

I. Gerenciar as rotinas administrativas do Gabinete da Secretaria e coordenar os servidores nele lotados;
II. Exercer outras atribuições determinadas pelo superior imediato.

DA SEÇÃO DE TESOURARIA:
RESPONSÁVEL: CHEFE DA SEÇÃO DE TESOURARIA:

Art. 6º. Encontra-se vinculado à Seção de Tesouraria, o Setor de Contas.

§ 1º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DA SEÇÃO DE TESOURARIA:
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I. PRÉ-REQUISITOS: Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2

§ 2º. - Compete ao Chefe da Seção de Tesouraria:

I. Gerenciar a Seção de Tesouraria e os servidores nele lotados;
II. Coordenar e controlar os pagamentos da despesa e restituições de valores;
III. Atender bancos e instituições em assuntos pertinentes a Tesouraria;
IV. Gerenciar dados e informações sobre a movimentação fi nanceira;
V. Emitir e assinar, juntamente com o Secretário, os cheques, ordens de pagamentos, ordens de transferências bancárias e 
restituições;
VI. Guardar e conservar valores pertencentes ao Município e restituir aqueles a ela caucionados por terceiros;
VII. Administrar e supervisionar o recebimento das receitas municipais, bem como promover medidas para cobranças e/ou 
restituições;
VIII. Gerenciar os servidores lotados na Tesouraria, sob os aspectos de direitos e obrigações funcionais; 
IX. Exercer outras atribuições determinadas pelo superior imediato.

DO SETOR DE CONTAS
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CONTAS

Art.7º - São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CONTAS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Técnico ou Supe-
rior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO:  FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira; 
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único. Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Contas:

I. Gerenciar as atividades do Setor de Contas e os servidores nele lotados;
II. Gerenciar, acompanhar e monitorar os gastos com água, energia elétrica, telefonia e outras despesas correlatas, quanto às 
titularidades e vencimentos, referente aos próprios públicos, obras, locação de imóveis e outros relacionados;
III. Assessorar as secretarias municipais no controle de gastos, monitorando os consumos e acompanhando as providências 
até que sejam regularizadas as situações apresentadas;
IV. Coordenar o controle das despesas de água, energia elétrica, telefonia e outras despesas correlatas, das unidades consu-
midoras vinculadas a cada Secretaria;
V. Responsabilizar-se pela execução do processamento contábil nos respectivos empenhos das despesas de água, energia 
elétrica, telefonia fi xa e móvel, e outras despesas correlatas;
VI. Acompanhar as dotações e saldos de empenhos, providenciando, inclusive as requisições para empenhos, com base na 
média de consumo, apresentando as projeções, quando solicitadas;
VII. Responsabilizar-se pela conferência de faturas e prover a liberação eletrônica dos arquivos enviados para pagamento;
VIII. Propor medidas para redução de consumo das despesas de água, energia elétrica, telefonia e outras despesas correlatas;
IX. Assessorar a Tesouraria nos assuntos relacionados aos serviços desenvolvidos no Setor de Contas;
X. Exercer outras atribuições determinadas pelo superior imediato.

DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL
RESPONSÁVEL: DIRETOR DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Art. 8º. Vinculam-se ao Departamento Contábil os Setores:

I. Setor de Processamento de Liquidações
II. Setor de Consolidação de Dados

§ 1º - São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL:

I. PRÉ-REQUISITOS: Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4

§ 2º. Compete ao Diretor do Departamento Contábil:
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I. Gerenciar os servidores lotados no Departamento Contábil, sob os aspectos de direitos e obrigações funcionais;
II. Assessorar o Secretário Municipal e o Assessor de Secretaria de Finanças nas questões relacionadas à Contabilidade;
III. Dirigir, controlar, coordenar e distribuir os serviços pertinentes ao Departamento Contábil;
IV. Responsabilizar-se pelos relatórios e demonstrativos exigidos pela legislação vigente, Tribunal de Contas, Secretaria do 
Tesouro Nacional e outros órgãos fi scalizadores e reguladores;
V. Coordenar a escrituração dos lançamentos contábeis; 
VI. Assessorar, orientar e acompanhar as Secretarias Municipais nos assuntos relacionados ao Departamento Contábil;
VII. Assessorar os gestores dos convênios de recursos vinculados, celebrados com a União e Estado;
VIII. Exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

DO SETOR DE PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÕES
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE PROCESSAMENTOS E LIQUIDAÇÕES

Art.9º - São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
PROCESSAMENTOS E LIQUIDAÇÕES:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Técnico ou Supe-
rior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira; 
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único. Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Processamentos e Liquidações:

I. Gerenciar o Setor de Processamentos e Liquidações;
II. Exercer a coordenação de pessoal vinculado ao Setor e distribuição do serviço;
III. Coordenar o serviço de arquivamento no Setor de Processamentos e Liquidações;
IV. Proferir pareceres sobre a retenção de tributos nas liquidações;
V. Executar outras tarefas e atribuições afi ns que lhe forem determinadas pelo superior hierárquico.

SETOR DE CONSOLIDAÇÃO DE DADOS:
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Art.10. - São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
CONSOLIDAÇÃO DE DADOS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Técnico ou Supe-
rior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira; 
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único. Compete às Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Consolidação de Dados:

I. Gerenciar os servidores lotados no Setor de Consolidação de Dados, a distribuição dos serviços e respectivas rotinas;
II. Assessorar as funções relacionadas a contabilidade;
III. Responsabilizar-se pela consolidação dos dados contábeis dos Órgãos do Município e pela conferência dos balanços, 
balancetes, conciliação bancária e demonstrativos contábil da folha;
IV. Responsabilizar-se pelo exame e a conferência dos processos de liquidação de empenhos, tomando as providências cabí-
veis quando se verifi carem irregularidades ou falhas;
V. Responsabilizar-se pelo envio de relatórios e demonstrativos exigidos pela legislação vigente, Tribunal de Contas, Secre-
taria do Tesouro Nacional e outros órgãos fi scalizadores e reguladores;
VI. Orientar e assessorar tecnicamente a equipe, em consonância com os princípios e estratégias estabelecidos pelo superior;
VII. Emitir pareceres específi cos sobre assuntos contábeis;
VIII. Executar outras tarefas e atribuições afi ns que lhe forem determinadas pelo superior hierárquico.

DA ASSESSORIA EM ORÇAMENTO PÚBLICO

Art. 11. A Assessoria em Orçamento Público é composta pelo Assessor em Orçamento Público e pelo Setor de Gestão Orçamentária 
a ele vinculado.

DO ASSESSOR EM ORÇAMENTO PÚBLICO
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Art. 12 - São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do ASSESSOR EM ORÇAMENTO PÚBLICO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único. Compete ao Assessor em Orçamento Público:

I. Assessorar e auxiliar diretamente o Secretário na direção, organização e orientação do Planejamento Orçamentário do 
Município, visando à tomada de decisões para uma gestão efi ciente inclusive a programação fi nanceira;
II. Coordenar o planejamento orçamentário, orientar e supervisionar as atividades administrativas e de serviços da Seção;
III. Gerenciar o desembolso dos recursos próprios do Município, com a validação do Secretário;
IV. Assessorar, no que compete ao orçamento, os gestores dos convênios de recursos vinculados celebrados com a União e 
Estado;
V. Coordenar a elaboração das metas físicas e fi scais da Administração direta e indireta e acompanhar sua execução;
VI. Responsabilizar-se pelos requerimentos e questionamentos do Tribunal de Contas, Câmara Municipal, Conselhos e 
Ministério Público;
VII. Assessorar na elaboração de minutas de projetos de Leis de alterações orçamentárias do Plano Plurianual, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, bem como dos Decretos de alterações orçamentárias
VIII. Exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

DO SETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA;

Art. 13. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público, Técnico ou Supe-
rior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA.
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único. Compete ao Chefe do Setor de Gestão Orçamentária:

I. Gerenciar os servidores lotados no Setor, sob os aspectos de direitos e obrigações funcionais e distribuição do serviço;
II. Assessorar na elaboração, pelos setores competentes da Administração direta e indireta, do PPA (Plano Plurianual), da 
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), e do Orçamento anual do Município;
III. Coordenar a elaboração da programação fi nanceira e do cronograma de execução mensal de desembolso do Município, 
consolidando os dados das autarquias e fundação municipais, inclusive a elaboração da minuta do decreto;
IV. Assessorar as Secretarias gestoras no controle dos recursos vinculados, relativos a convênios com a União e Estado, e de 
fundos especiais de despesa, no tocante à aplicação, execução, prestação de contas e viabilização orçamentária;
V. Exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

DA ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS:

Art. 14. A Assessoria de Processos Licitatórios é composta pelo Assessor em Processos Licitatórios, pela Seção de Compras, Setor 
de Licitações e Setor de Contratos e requisições.

DO ASSESSOR EM PROCESSOS LICITATÓRIOS

§ 1º - São os pré-requisitos, forma de provimento e nível do ASSESSOR EM PROCESSOS LICITATÓRIOS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE PROVIMENTO
III. NÍVEL SALARIAL: C4

§ 2º. Compete ao Assessor em Processos Licitatórios:

I. Assessorar o Secretário Municipal de Finanças nos Processos Licitatórios da Prefeitura Municipal de Franca;
II. Presidir a Comissão Permanente de Licitações (COPEL); 
III. Integrar-se na Comissão Permanente de Licitações;
IV. Assessorar e supervisionar a abertura de processos licitatórios com requisições de compras (RPL), atinente a materiais e 
serviços procedentes das Secretarias Municipais, nas modalidades licitatórias vigentes em Lei;
V. Exercer as funções de pregoeiro, quando e se necessário;
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VI. Controlar a legalidade dos procedimentos licitatórios;
VII. Assessorar e orientar as Secretarias Municipais, Autarquias, Fundação e Empresas Públicas nos processos de aquisição 
de bens e serviços e nas licitações;
VIII. Assessorar na elaboração de minutas de Editais, Contratos e Aditamentos nas modalidades nas modalidades licitatórias 
vigentes em Lei; 
IX. Exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

DO SETOR DE LICITAÇÕES
RESPONSÁVEL: DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

 Art. 15. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
LICITAÇÕES:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público, Técnico ou Superior 
Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira; 
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único. Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Licitações:

I. Coordenar o pessoal vinculado ao Setor de Licitações, sob os aspectos técnicos e de direitos e obrigações funcionais;
II. Administrar a agenda das licitações e datas para abertura de propostas;
III. Responsabilizar-se pelas publicações preparadas e ou determinar publicações periódicas, contendo Avisos de Licitação e 
Extratos de Contratos;
IV. Organizar e distribuir o volume de expedientes administrativos;
V. Responsabilizar-se pelas funções de pregoeiro, quando e se necessário;
VI. Exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

 DA SEÇÃO DE COMPRAS
RESPONSÁVEL: CHEFE DA SEÇÃO DE COMPRAS

Art.16 - São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DA SEÇÃO DE COMPRAS:

PRÉ-REQUISITOS: Técnico ou Superior Completo
I. FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE PROVIMENTO
II. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único. Compete ao Chefe da Seção de Compras:

I. Gerenciar a Seção de Compras;
II. Responsabilizar-se pelo recebimento e conferência requisições de compras de material e serviços, originárias das secre-
tarias municipais;
III. Responsabilizar-se pelo atendimento das obrigações relacionadas à licitação junto ao Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo;
IV. Acompanhar e aplicar as alterações na legislação, referente à execução orçamentária e as prestações de contas do mu-
nicípio;
V. Atender e orientar fornecedores e órgãos internos sobre Ordens de Fornecimentos (OFs), Notas Fiscais, Pagamentos, 
Contratos e demais documentos;
VI. Coordenar o pessoal vinculado à Seção de Compras, sob os aspectos técnicos e de direitos e obrigações funcionais;
VII. Exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

DO SETOR DE CONTRATOS E REQUISIÇÕES
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS E REQUISIÇÕES

Art. 17. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
CONTRATOS E REQUISIÇÕES:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Técnico ou Supe-
rior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira; 
III. NÍVEL SALARIAL:  FG 
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores.
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Parágrafo único. Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Contratos e Requisições:

I. Gerenciar o Setor de Contratos e Requisições;
II. Supervisionar e implementar medidas de acompanhamento de reajustes e realinhamentos de preços, e demais movimen-
tos inerentes ao andamento dos contratos; 
III. Supervisionar e acompanhar os saldos de despesas empenhadas por estimativa; 
IV. Responsabilizar-se pelo recebimento, conferir, analise e prosseguimento das requisições de compras de material e servi-
ços, originárias das secretarias municipais; 
V. Orientar sobre classifi cações contábeis, emissão de ordens de fornecimento, notas fi scais, pagamentos, entre outras, na 
utilização dos sistemas de processamento de dados para a consecução das atividades de compras;  
VI. Assessorar nas sessões de abertura de licitações apoiando na conferência de documentações, redigindo atas pertinentes 
às sessões e outras funções correlatas; 
VII. Coordenar o pessoal vinculado à Setor de Contratos, sob os aspectos técnicos e de direitos e obrigações funcionais;
VIII. Exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 

DEPARTAMENTO DE PARCERIAS E TERCEIRO SETOR:
RESPONSÁVEL: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PARCERIAS E TERCEIRO SETOR:

Art. 18. Está integrado ao Departamento de Parcerias e Terceiro Setor, o Setor de Gestão e Prestação de Contas

§ 1º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PARCERIAS E TERCEIRO 
SETOR

I. PRÉ-REQUISITOS: Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE PROVIMENTO
III. NÍVEL SALARIAL: C4
§ 2º. Compete ao Diretor do  Departamento de Parcerias e Terceiro Setor:

I. Assessorar nos assuntos relativos a convênios, parcerias e Terceiro Setor;
II. Coordenar o pessoal vinculado ao Departamento, sob os aspectos técnicos e de direitos e obrigações funcionais, como 
também distribuir os serviços;
III. Gerenciar os procedimentos de concessão de recursos e celebração de parcerias com o Terceiro Setor, sem prejuízo da 
atuação dos órgãos de controle;
IV. Acompanhar os procedimentos necessários para efetivação das parcerias pelas Secretarias gestoras;
V. Atender à auditoria do Tribunal de Contas do Estado no tocante a processos de parcerias celebradas com o Terceiro Setor;
VI. Notifi car a Auditoria, com ciência prévia do Secretário, sobre qualquer irregularidade em processos de parcerias com o 
Terceiro Setor;
VII. Assessorar na elaboração de projetos de leis e regulamentações necessários às celebrações de parcerias com o terceiro setor;
VIII. Assessorar as Secretarias Municipais e outras unidades, e a equipe de Prestação de Contas, na elaboração das leis do 
PPA, da LDO, e da LOA, quanto às transferências ao Terceiro Setor, parcerias e convênios;
IX. Assessorar as Secretarias, gestoras, no controle dos recursos vinculados, relacionados às parcerias celebradas com o 
Terceiro Setor, no tocante à aplicação e execução, inclusive quando da viabilização orçamentária;
X. Exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 

DO SETOR DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Art. 19. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE GESTÃO 
E PRESTAÇÃO DE CONTAS:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo;
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira; 
III. NÍVEL SALARIAL: 
a. 30% - sem incorporações anteriores; 
b. 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único. Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Gestão e Prestação de Contas:

I. Assessorar o Secretário na Prestação de Contas da Prefeitura de Franca;
II. Coordenar o pessoal vinculado ao Setor de Gestão de Prestação de Contas, sob os aspectos técnicos e de direitos e 
obrigações funcionais;
III. Gerenciar e acompanhar a efetivação de parcerias pelas Secretarias gestoras; 
IV. Gerenciar dados e informações sobre a prestação de contas dos convênios, parcerias, Terceiro Setor e adiantamentos;
V. Dirigir, controlar e coordenar os procedimentos de prestação de contas, inclusive de adiantamentos de viagens e outros 
relacionados;
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VI. Responsabilizar-se pelo atendimento do Tribunal de Contas do Estado no tocante a processos de parcerias celebradas 
com o Terceiro Setor;
VII. Exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 

DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE RENDAS:
RESPONSÁVEL: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE RENDAS

Art. 20. Vinculam-se ao Departamento de Fiscalização de Rendas os Setores Cadastros Fiscais e de Tributação.

§ 1º - são os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE 
RENDAS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE PROVIMENTO
III. NÍVEL SALARIAL: C4

§ 2º. Compete ao Diretor do Departamento de Fiscalização de Rendas

I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equi-
pes;
II. Dirigir o Departamento de Fiscalização de Rendas, como também supervisionar seus setores;
III. Executar a política e exercer as atividades da administração tributária e das demais receitas não tributárias incluídas em 
sua competência;
IV. Assessorar o Secretário e participar da formulação da política econômico-tributária, inclusive em relação a benefícios fi s-
cais, com base em estudos e análises de natureza econômico-fi scal;
V. Administrar, planejar, executar e controlar as atividades de tributação, fi scalização, cadastros fi scais e arrecadação ad-
ministrativa, ressalvadas as competências da Procuradoria do Município de Franca para gestão, controle e arrecadação da Dívida 
Ativa;
VI. Administrar as atividades de fi scalização tributária, distribuição dos serviços de sua equipe e materiais necessários à exe-
cução dos trabalhos;
VII. Assessorar e prestar consultoria técnica em matéria tributária aos órgãos e entidades da Administração Pública, bem como 
a orientação ao contribuinte, de acordo com a competência defi nida nas normas vigentes, observada a competência da Procuradoria 
do Município de Franca;
VIII. Proferir pareceres técnicos tributários ou fi scais em processos administrativos, no âmbito de sua competência;
IX. Fazer a gestão dos créditos fi scais no âmbito da Secretaria de Finanças;
X. Assessorar no aperfeiçoamento da legislação relacionada à sua área;
XI. Controlar o processo de repasse e a prestação de contas dos tributos e demais receitas municipais pela rede arrecadadora 
e a aplicação de penalidades decorrentes do descumprimento da legislação a ela aplicável, no âmbito de sua competência;
XII. Prestar apoio técnico aos órgãos de defesa judicial do Município e aos demais órgãos e entidades da administração direta 
e indireta do Município, em matéria de sua competência;
XIII. Planejar e propor ao Secretário da área, medidas para dinamização dos serviços, melhor aproveitamento do pessoal, des-
burocratização de procedimentos e, se for o caso, enxugamento da estrutura existente;
XIV. Iniciar os procedimentos para apuração de faltas e irregularidades e, quando for o caso, aplicar as penalidades de sua 
competência;
XV. Determinar estudos a respeito dos tributos municipais, a fi m de propiciar o incremento da arrecadação municipal;
XVI. Gerenciar o índice de participação dos municípios na arrecadação do ICMS;
XVII. Expedir normas para coibir a sonegação fi scal e, também disciplinar e simplifi car o cumprimento de obrigações pelos contribuintes;
XVIII. Planejar, estabelecer metas e diretrizes para a execução das ações fi scais;
XIX. Exercer outras competências que lhe sejam atribuídas em lei, ou delegadas/designadas pelo superior imediato.

DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO
RESPONSÁVEL: CHEFE DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO

Art. 21. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO:
PRÉ-REQUISITOS: Técnico ou Superior Completo
I. FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE PROVIMENTO
II. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único. Compete ao Chefe do Setor de Tributação:

I. Gerenciar os servidores lotados no Setor, sob os aspectos de direitos e obrigações funcionais;
II. Gerenciar as atividades relacionadas aos tributos e receitas municipais;
III. Gerenciar o Setor de Tributação, expedindo diretrizes para realização das atividades relacionadas aos tributos e rendas municipais;
IV. Promover a distribuição e controle dos serviços afetos à unidade aos servidores subordinados; 
V. Supervisionar e acompanhar as ações para processamentos, notifi cações e recebimentos dos lançamentos tributários;
VI. Responsabilizar-se sobre os pedidos de isenção, imunidade, anulação e revisão de lançamentos, na sua esfera de competência;
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VII. Gerenciar os servidores lotados no Setor, sob os aspectos de direitos e obrigações funcionais;
VIII. Exercer outras competências que lhe sejam atribuídas em lei, ou delegadas/designadas pelo superior imediato.

DO SETOR DE CADASTROS FISCAIS:
RESPONSÁVEL: CHEFE DO SETOR DE CADASTROS FISCAIS

Art. 22. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DO SETOR DE CADASTROS FISCAIS:
I. PRÉ-REQUISITOS: Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE PROVIMENTO
III. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único. Compete ao Chefe do Setor de Cadastros Fiscais

I. Promover o gerenciamento e distribuição dos serviços aos servidores subordinados;
II. Gerenciar os cadastros mobiliário e imobiliário fi scais, expedindo diretrizes para realização das atividades relacionadas aos 
tributos e rendas municipais, vinculados ao Setor;
III. Promover e supervisionar os cadastramentos das inscrições municipais no sistema informatizado do cadastro fi scal mobiliário;
IV. Administrar e manifestar nas instruções processuais relativas às inscrições e lançamentos do ISSQN e das taxas de licen-
ça, promovendo registros necessários com a emissão de pareceres e encaminhamentos oportunos;
V. Gerenciar os serviços de gestão do patrimônio público municipal e de lançamento de informações cadastrais no cadastro 
fi scal imobiliário;
VI. Determinar e supervisionar o cadastramento geral de áreas do perímetro urbano e de expansão urbana para efeitos de 
gerenciamento do espaço físico-municipal e lançamentos tributários;
VII. Aprovar os despachos dos servidores da unidade e orientar a instrução dos processos administrativos, auditorias e autori-
zações por despacho fundamentados;
VIII. Coordenar ações que visem atualizações cadastrais como mecanismo fundamental a serviço dos lançamentos dos tributos, 
visando o incremento das respectivas receitas;
IX. Gerenciar os servidores lotados no Setor, sob os aspectos técnicos, de direitos e obrigações funcionais;
X. Exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário. 
Parágrafo único. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL 

ANEXO I
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LEI COMPLEMENTAR Nº    352/2021

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional, Competências, Funções, cargos e suas 
atribuições da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e dá outras providências. 

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI: 

Art. 1º. A Secretaria Municipal de Educação tem como atribuição:
I.  Organizar, manter, desenvolver e gerir os órgãos e instituições ofi ciais da Rede Municipal de Ensino, integrando-os às 
políticas e planos educacionais da União e dos Estados;
II. Coordenar os serviços educacionais conveniados ou executados em parceria com o Município;
III. Exercer ação redistributiva em relação às escolas municipais;
IV.  Baixar normas complementares para a Rede Municipal de Ensino;
V.  Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos vinculados à Rede Municipal de Ensino;
VI.   Gerir o transporte escolar dos alunos;
VII.  Integrar o Município de Franca ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica.
Art. 2º. A Secretaria Municipal de Educação, conforme ANEXO I, possui a seguinte estrutura organizacional: 

I. Gabinete da Secretaria Municipal de Educação;
a) Assessor de Gabinete da Secretaria Municipal de Educação;
b) Setor Administrativo do Gabinete da Educação
c) Assessor – Ouvidor da Educação

II. Departamento de Planejamento e Gestão Administrativa
a) Seção de Logística e Frota
1. Setor Requisição de Compras 
b) Seção de Serviços, Processos e Contratos
1. Setor de Patrimônio
2. Setor De Censo, Tecnologia Da Informação / Pessoal
3. Setor de Serviços e Controle de Pessoas
c) Seção de Merenda
1. Setor de Nutrição
2. Setor de Controle de Estoque
d) Setor de Manutenção
e) Setor de Zeladoria

III. Departamento Pedagógico
a) Seção de Ensino Infantil e Creches
b) Setor EJA/AJA
c) Setor Formação Continuada
d) Seção de Políticas Públicas em Educação Especial;
1. Setor do CEI- Centro de Educação Integrada Gustavo Chereghini Bichuette;
e) Setor de Ensino Fundamental
1. Núcleo de Diretores de Escolas do Ensino Fundamental e EMIM:
1.1. Diretor da EM Prof. Antônio Sichierolli 
1.2. Diretor da CESUM Profª Climene Rebelo Novelino Abdala
1.3. Diretor da EM Profª Maria Helena Rosa Barbosa 
1.4. Diretor da EM Profª Nair Martins Rocha 
1.5. Diretor da EMEB Anor Ravagnani 
1.6. Diretor da EMEB Dr. Valeriano Gomes do Nascimento 
1.7. Diretor da EMEB Frei Germano de Annecy 
1.8. Diretor da EMEB Frei Lauro de Carvalho Borges 
1.9. Diretor da EMEB Prof. Aldo Prata 
1.10. Diretor da EMEB Prof. Antônio Manoel de Paula 
1.11. Diretor da EMEB Prof. Augusto Marques 
1.12. Diretor da EMEB Prof. César Augusto de Oliveira 
1.13. Diretor da EMEB Prof. Domênico Pugliesi 
1.14. Diretor da EMEB Prof. Dr. Rubens Zumstein 
1.15. Diretor da EMEB Prof. Fausto Alexandre Souza Teodoro 
1.16. Diretor da EMEB Prof. Florestan Fernandes 
1.17. Diretor da EMEB Prof. Hélio Paulino Pinto 
1.18. Diretor da EMEB Prof. José Mário Faleiros 
1.19. Diretor da EMEB Prof. Mitermair Alves Barbosa 
1.20. Diretor da EMEB Prof. Nelson dos Santos Damasceno 
1.21. Diretor da EMEB Prof. Nicanor Xavier da Cunha 
1.22. Diretor da EMEB Prof. Paulo Freire 
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1.23. Diretor da EMEB Profª Ana Rosa de Lima Barbosa 
1.24. Diretor da EMEB Profª Christiane Dezuani Dias de Oliveira 
1.25. Diretor da EMEB Profª Emília de Paula Tarantelli 
1.26. Diretor da EMEB Profª Etelgina de Fátima Viveiros 
1.27. Diretor da EMEB Profª Luzinete Cortez Balieiro 
1.28. Diretor da EMEB Profª Maria Ângela David Henrique dos Santos 
1.29. Diretor da EMEB Profª Maria Antônia Stevanato Reis 
1.30. Diretor da EMEB Profª Maria Brizabela Bruxellas Zinader 
1.31. Diretor da EMEB Profª Dorotéa Paulino Ferro 
1.32. Diretor da EMEB Profª Milton Alves Gama 
1.33. Diretor da EMEB Profª Odete do Nascimento 
1.34. Diretor da EMEB Profª Olívia Corrêa Costa 
1.35. Diretor da EMEB Profª Rita de Cássia Calixto Xavier 
1.36. Diretor da EMEB Profª Sueli Contini Marques 
1.37. Diretor da EMEB Profª Valéria Tereza Spessoto Figueiredo Penna 
1.38. Diretor da EMEB Profª Vanda Thereza de Senne Badaró 
1.39. Diretor da EMEB Profª Nadeide Scarabucci
1.40. Diretor de EMIM.

f) Setor de Administração dos Próprios Públicos Esportivos e Culturais da Educação.

DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
RESPONSÁVEL: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 3º. O Assessor de Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, o Setor Administrativo do Gabinete da Educação e o Assessor 
– Ouvidor da Educação encontram-se vinculados diretamente ao Gabinete da Secretaria Municipal de Educação

Art. 4º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: S3

Parágrafo único: Compete ao Secretário Municipal de Educação:
I. Programar, coordenar e executar a Política Educacional na Rede Pública Municipal de Ensino;
II. Administrar a Rede Municipal de Ensino; 
III. Manter e assegurar a universalização dos níveis e modalidades de ensino;
IV. Prover o atendimento educacional especializado, conforme a necessidade do aluno com defi ciência; 
V. Articular ações de integração com programas e projetos municipais, estaduais e federais;
VI. Incentivar a pesquisa didático-pedagógica no intuito de implementar uma prática contínua de divulgação na área da edu-
cação; 
VII. Garantir a participação dos alunos da rede municipal de ensino em avaliações externas;
VIII. Criar mecanismos de controle e avaliação da Rede Municipal de Ensino de ensino, a partir dos resultados das avaliações 
internas e externas;
IX. Coordenar e disponibilizar a educação infantil, creche e fases I e II;
X. Coordenar e disponibilizar o Ensino Fundamental em colaboração com a Rede Estadual;
XI. Coordenar e disponibilizar a Educação de Jovens e Adultos e a Educação Especial, em articulação com os governos es-
tadual e federal;
XII. Planejar, executar, supervisionar e orientar a assistência escolar e o controle das ações do Governo Municipal relativas aos 
níveis de educação exigidos nas Constituições Federal e Estadual e na Lei Orgânica do Município, bem como, na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional;
XIII. Garantir igualdade de condições para acesso e permanência gratuitos na escola;
XIV. Responsabilizar-se pela valorização dos profi ssionais da educação escolar e coordenar a elaboração dos planos de car-
reira;
XV. Apoiar e coordenar a instalação, manutenção, administração, controle e fi scalização do funcionamento das unidades que 
compõem a Rede Municipal de Ensino;
XVI. Garantir a qualidade do ensino;
XVII. Decidir sobre os pedidos ou recursos administrativos de sua competência;
XVIII. Coordenar e executar as atividades relativas ao programa de alimentação escolar.

DO ASSESSOR DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Art. 5º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do ASSESSOR DE GABINETE DE SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C5
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Parágrafo único: Compete ao Assessor de Secretaria de Educação:

I. Assessorar e auxiliar o Secretário Municipal de Educação na direção, organização, orientação e supervisão dos serviços 
desenvolvidos na Secretaria, substituindo-o em seus afastamentos e impedimentos, quando designado;
II. Promover, em conjunto com a unidade própria da Secretaria de Administração, estudos para o dimensionamento e o redi-
mensionamento do quadro de pessoal da Secretaria;
III. Coordenar/supervisionar a execução dos programas, projetos e planos relativos ao ensino, em consonância com as diretri-
zes emanadas do Ministério da Educação, Plano Nacional e Municipal de Educação e Legislações educacionais;
IV. Coordenar/orientar as frentes de atuação das Diretorias de Divisões que compõe o organograma da Secretaria com vistas 
a melhoria das estruturas físicas, materiais pedagógicos e tecnológicos das escolas e creches;
V. Gerenciar os processos administrativos correspondentes a Secretaria de Educação;
VI. Analisar as estatísticas educacionais de desempenho escolar permitindo comparações em relação às metas estipuladas 
nos níveis: municipal, estadual, federal e internacional e consequentemente revisão dos planos de ação da SME/Escolas/Creches;
VII. Avaliar o desempenho dos Servidores do quadro da educação, articulada a avaliação de desempenho da Secretaria de 
Administração e Recursos Humanos e metas da administração pública;
VIII. Transformar o ambiente de trabalho em um local de aprendizagem constante para todos os públicos/divisões/chefi as e 
equipe operacional;
IX. Sistematizar critérios e procedimentos padronizados de atribuição e remoção de professores, gestores (Diretores, Coorde-
nadores Pedagógicos, Orientadores Educacionais, Pedagogos, Pedagogos de Salas de Recursos Multifuncionais), apoio escolar 
(inspetores, ajudantes gerais, merendeiras, servente de merendeiras, monitores, estagiários escriturários e secretários de escola) 
e pessoal readaptado;
X. Consolidar a missão da Secretaria e instituir os valores e a visão de futuro;
XI. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo Secretário.

SETOR ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO
RESPONSÁVEL: CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO

Art. 6º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA 
EDUCAÇÃO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único: Compete ao Chefe do Setor Administrativo do Gabinete da Educação:

I. Responsabilizar-se pela gestão administrativa do Gabinete da Secretaria de Educação, exercendo a função de Chefi a de 
Gabinete da Educação;
II. Acompanhar e Supervisionar o trabalho de servidores que prestam serviços no Gabinete da Secretaria de Educação;
III. Efetuar outras atividades afi ns, no âmbito de sua competência e/ou que forem determinadas pelos superiores hierárquicos.

DO ASSESSOR – OUVIDOR DA EDUCAÇÃO

Art. 7º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do ASSESSOR – OUVIDOR DA EDUCAÇÃO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C1

Parágrafo único: Compete ao Assessor – Ouvidor Da Educação:

I. Auxiliar diretamente o Secretário Municipal de Educação no conhecimento e encaminhamento de soluções quanto aos 
problemas da Secretaria;
II. Responsabilizar-se pelo recebimento, apuração e encaminhamento de consultas, críticas, denúncias, elogios, reclama-
ções, solicitações, sugestões; 
III. Acompanhar as providências adotadas pelos setores competentes, garantindo o direito de resolutividade e mantendo os 
interessados informados do trâmite de suas solicitações; 
IV. Dar pareceres quanto aos problemas e soluções que chegaram ao seu conhecimento;
V. Determinar o arquivamento de manifestações inconsistentes, mediante despacho fundamentado; 
VI. Manter contato com outras ouvidorias da Prefeitura Municipal de Franca;
VII. Atender a população com urbanidade, cortesia e respeito, sem discriminação ou prejulgamento, oferecendo-lhe uma 
resposta objetiva à questão apresentada, no menor prazo possível; 
VIII. Resguardar o sigilo das informações;
IX. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo Secretário.
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DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Art. 8º. Estão vinculados ao Departamento De Planejamento E Gestão Administrativa:

I. A Seção de Logística e Frota e seu Setor Requisição de Compras;
II. A Seção de Serviços, Processos e Contratos e seus setores de Patrimônio, De Censo, Tecnologia Da Informação / Pessoal 
e de Serviços e Controle de Pessoas;
III. A Seção de Merenda e seus Setores de Nutrição, de Controle de Estoque, de Manutenção e de Setor de Zeladoria;

Art. 9º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO ADMINISTRATIVA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4

Parágrafo único: Compete ao Diretor De Departamento De Planejamento E Gestão Administrativa.

I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equi-
pes;
II. Coordenar a Gestão Administrativa da Secretaria de Educação;
III. Orientar os Setores vinculados, visando acompanhar os procedimentos, buscando maior efi ciência nas solicitações para 
atendimento a Secretaria Municipal de Educação (SME);
IV. Gerenciar a área fi nanceira da Secretaria Municipal de Educação;
V. Acompanhar a aplicação dos recursos, bem como sua prestação de contas, garantindo o bom funcionamento da Secretaria 
Municipal de Educação;
VI. Coordenar as atividades relacionadas à elaboração, acompanhamento e avaliação das peças orçamentárias; 
VII. Elaborar planos relativos à adequação de equipamentos escolares compatibilizando-os com as prioridades da secretaria 
e os recursos fi nanceiros disponíveis; 
VIII. Acompanhar e fi scalizar a execução de convênios e parcerias fi rmados;
IX. Prover suporte de infraestrutura aos sistemas informatizados e bancos de dados utilizados;
X. Planejar a construção de novos prédios escolares e coordenar a instalação de novas unidades educacionais, em conso-
nância com as diretrizes do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação;
XI. Gerenciar e acompanhar o planejamento de atendimento à demanda da Rede Municipal de Ensino;
XII. Executar tarefas afi ns e/ou determinadas pelo seu superior hierárquico.

DA SEÇÃO DE LOGÍSTICA E FROTA
RESPONSÁVEL: CHEFE DA SEÇÃO DE LOGÍSTICA E FROTA

Art. 10. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DA SEÇÃO DE LOGÍSTICA E FROTA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2
Parágrafo único: Compete ao Chefe Da Seção de Logística e Frota:

I. Gerenciar o transporte escolar para a rede municipal e para a rede estadual, conforme convênio vigente; 
II. Gerenciar o fl uxo de viaturas utilizadas para transporte de alunos, manutenção de próprios e demais necessidades relacio-
nadas ao transporte da Secretaria de Educação;
III. Acompanhar e contribuir nos estudos para a elaboração dos convênios do Transporte Escolar;
IV. Coordenar, acompanhar e verifi car os processos logísticos necessários ao fornecimento e entrega dos bens e insumos 
adquiridos;
V. Exercer a fi scalização de ponto e coordenação das atividades desempenhadas pela equipe, como também dos processos 
administrativos que tramitam em sua unidade; 
VI. Coordenar equipe de motoristas que fazem o transporte de alunos em frota própria;

VII. Fortalecer parceria com a Diretoria Regional de Ensino ou ao MEC cuidando dos documentos relacionados ao convênio de 
transporte de alunos fi rmado com a Secretaria Estadual da Educação e/ou FNDE;

VIII. Executar tarefas afi ns e/ou determinadas pelo seu superior hierárquico.

DO SETOR DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS
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Art. 11. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
REQUISIÇÃO DE COMPRAS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo.
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira.
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a. 30% - sem incorporações anteriores;
b. 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe Do Setor De Requisição De Compras: 
I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equi-
pes;
II. Planejar, gerenciar e determinar as compras de materiais, suprimentos e serviços para a Rede Municipal de Ensino, me-
diante as orientações do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação;
III. Acompanhar o trâmite das requisições de compra junto a Secretaria de Finanças, até a emissão das Ordens de Forneci-
mento (OF), encaminhando as mesmas para o Setor Requisitante; 
IV. Executar tarefas afi ns e/ou determinadas pelo seu superior hierárquico.

DA SEÇÃO DE SERVIÇOS, PROCESSOS E CONTRATOS 
RESPONSÁVEL: CHEFE DA SEÇÃO DE SERVIÇOS, PROCESSOS E CONTRATOS

Art. 12. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DA SEÇÃO DE SERVIÇOS, PROCESSOS E 
CONTRATOS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único: Compete ao Chefe Da Seção De Serviços, Processos E Contratos:

I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equi-
pes;
II. Planejar e coordenar a execução de atividades relacionadas a aquisições, licitações e contratos, conforme orientação do 
Gabinete da Secretaria Municipal de Educação;
III. Planejar e gerenciar a execução dos contratos de serviços e terceirizados da SME, visando a correta execução e a manu-
tenção dos contratos nos prazos regulares de vigência;
IV. Assessorar, desenvolver e/ou elaborar termos de referência e especifi cações técnicas para as contratações sob a respon-
sabilidade da SME;
V. Acompanhar a execução de atividades relacionadas a aquisições, licitações e contratos;
VI. Acompanhar o andamento dos processos licitatórios de contratação inicial e aditamentos inerentes à sua área de atuação;
VII. Executar tarefas afi ns e/ou determinadas pelo seu superior hierárquico.

DO SETOR DE PATRIMÔNIO
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO

Art. 13. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
PATRIMÔNIO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira.
III. NÍVEL SALARIAL: FG 

a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe Do Setor De Patrimônio:

I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equi-
pes;
II. Gerenciar o patrimônio mobiliário da Secretaria, como também os cedidos pela pasta;
III. Responsabilizar-se pela fi scalização do patrimônio mobiliário e documentação dos bens permanentes da Secretaria de 
Educação;
IV. Gerenciar e acompanhar as entradas e saídas de bens permanentes; 
V. Prestar orientação aos setores sobre o procedimento de inventário;
VI. Assessorar e/ou regularizar, junto com os demais setores, as pendências de bens não localizados;
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VII. Executar tarefas afi ns e/ou determinadas pelo seu superior hierárquico.

DO SETOR DE CENSO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / PESSOAL
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CENSO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / PESSOAL

Art. 14.  São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CENSO, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / PESSOAL:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG.  
a. 30% - sem incorporações anteriores; 
b. 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor De Censo, Tecnologia Da Informação / Pessoal:

I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas 
equipes;
II. Acompanhar, orientar e supervisionar os dados informados na SED - Secretaria Escolar Digital da Secretaria Estadual 
de Educação, bem como o Censo Escolar da Rede Municipal de Ensino, que é referência para o repasse de recursos fi nanceiros 
(FUNDEB, PNAE, PNATE, PDDE, QSE, entre outros);
III. Orientar a conferência e correção de dados do Censo Escolar das escolas municipais de Franca/SP, Creches Conve-
niadas e Escolas Particulares de Educação Infantil;
IV. Promover formações e reuniões com os responsáveis das Creches Conveniadas, Escola Particulares de Educação 
Infantil e com Secretários de Escola e Escriturários (EMEIs, EMEBs e EJA) para a execução pelo cadastramento da SED e Censo 
Escolar e das tarefas de ordem administrativas e legislativas da área da educação e da escola;
V. Colaborar no planejamento da demanda escolar (das comunidades de cada região de Franca) de todos os alunos de 
Educação Infantil (Creche, Fase I e Fase II) e Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano) da Rede Municipal de Ensino;
VI. Acompanhar o atendimento a comunidade na viabilização de vagas em Unidades Escolares;
VII. Articular a integração entre os sistemas SED (Secretaria Escolar Digital) e o Sistema de Gestão da Secretaria de Edu-
cação a fi m de proporcionar a informatização dos processos administrativos, pedagógicos da Rede Municipal de Franca, buscando 
total controle, gerência e mensuração de resultados;
VIII. Analisar resultados de informações dos sistemas educacionais, realizar diagnósticos e elaborar recomendações para 
subsidiar a implementação de políticas e ações educacionais e de gestão;
IX. Executar tarefas afi ns e/ou determinadas pelo seu superior hierárquico.

DO SETOR DE SERVIÇOS E CONTROLE DE PESSOAS
RESPONSÁVEL: CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS E CONTROLE DE PESSOAS

Art. 15. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS E CONTROLE DE 
PESSOAS:

IV. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo.
V. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento.
VI. NÍVEL SALARIAL: C1

Parágrafo único: Compete ao Chefe do Setor De Serviços e Controle De Pessoas:

I. Gerenciar o Setor de Serviços e controle de pessoas, como também a distribuição de serviços entre os servidores nele 
lotados;
II. Gerenciar o processo de atribuição de aulas, remoção e substituição de professores;
III. Responsabilizar-se pela organização, controle e remanejamento de funcionários;
IV. Responsabilizar-se pela lotação dos servidores da Secretaria de Educação;
V. Monitorar a criação de mecanismos de coleta de dados e informações, promovendo a articulação deles;
VI. Responsabilizar-se pela integridade e pelo sigilo dos dados armazenados em bases e sistemas da SME; 
VII. Assessorar o planejamento da demanda escolar;
VIII. Executar tarefas afi ns e/ou determinadas pelo seu superior hierárquico.

DA SEÇÃO DE MERENDA
RESPONSÁVEL: CHEFE DA SEÇÃO DE MERENDA

Art. 16. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SEÇÃO DE MERENDA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo.
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento.
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III. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único: Compete ao Chefe Da Seção De Merenda:
I. Administrar o serviço de merenda escolar de acordo com as normas estabelecidas pelos governos federal, estadual e 
municipal;
II. Coordenar as merendeiras e responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição 
dos serviços às suas equipes;
III. Gerenciar a execução das atividades técnico-administrativas da Alimentação Escolar;
IV. Gerenciar e/ou processar a aquisição de gêneros alimentícios nos critérios estabelecidos pela Administração Municipal;
V. Participar do processo licitatório quando da aquisição de gêneros alimentícios;
VI. Supervisionar setor de estoque de merenda e materiais escolares;
VII. Supervisionar para que os bens e mercadorias adquiridos sejam da melhor qualidade possível;
VIII. Supervisionar e/ou providenciar para que os alimentos destinados à merenda escolar sejam conservados em lugares que 
obedeçam às normas sanitárias e de higiene exigidas;
IX. Inspecionar o controle de estoque tendo em vista a necessidade de requisição de gêneros alimentícios, observando-se o 
prazo licitatório;
X. Supervisionar o recebimento e a estocagem dos gêneros, de acordo com as normas de armazenamento e estocagem;
XI. Realizar remanejamento de merendeiras conforme necessidade das escolas e do serviço;
XII. Coordenar as merendeiras e responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição 
dos serviços às suas equipes;
XIII. Responsabilizar-se pelo cálculo das quantidades de alimentos a serem entregues nas unidades escolares de acordo com 
a demanda atendida;
XIV. Supervisionar a quantidade de refeição produzida diariamente e por período nas unidades escolares;
XV. Planejar, orientar, controlar e supervisionar as atividades de seleção, compra e distribuição dos alimentos, bem como o 
fornecimento de dados técnicos.
XVI. Gerenciar, determinar e/ou conduzir a abertura de processos licitatórios para a inserção de novos produtos a serem inseri-
dos no cardápio da alimentação escolar;
XVII. Acompanhar o trabalho nutricional promovido para orientar e capacitar toda equipe escolar na educação nutricional;
XVIII. Interagir, orientar e participar do CAE – Conselho de Alimentação Escolar no exercício de suas atividades;
XIX. Estimular a identifi cação de crianças portadoras de patologias e defi ciências associadas à nutrição para a execução do 
cardápio do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar);
XX. Acompanhar, analisar e emitir pareceres em processos administrativos quando solicitado;
XXI. Participar do GAC – Grupo de Apoio as Creches, representando a Alimentação Escolar;
XXII. Executar tarefas afi ns e ou determinadas pelo seu superior hierárquico.

DO SETOR DE NUTRIÇÃO
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DE SETOR DE NUTRIÇÃO

Art. 17. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
NUTRIÇÃO:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Superior Completo 
em Nutrição.
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores;
b) 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe Do Setor De Nutrição:
I. Orientar e supervisionar as atividades técnico-administrativas da Alimentação Escolar;
II. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equi-
pes;
III. Responsabilizar-se pelo cardápio da Merenda Escolar;
IV. Proceder ao acompanhamento e avaliação do Programa de Alimentação Escolar;
V. Avaliar a aceitabilidade de novos produtos a serem inseridos no cardápio da alimentação escolar;
VI. Orientar e capacitar toda equipe escolar promovendo a educação nutricional;
VII. Interagir, orientar e participar do CAE – Conselho de Alimentação Escolar no exercício de suas atividades;
VIII. Identifi car crianças portadoras de patologias e defi ciências associadas à nutrição para a execução do cardápio do PNAE 
(Programa Nacional de Alimentação Escolar);
IX. Desenvolver e/ou elaborar especifi cação para os editais de licitação de gêneros alimentícios utilizados no PNAE (Programa 
Nacional de Alimentação Escolar), com avaliações de testes culinários, de aceitabilidade e sensoriais para aprovação do mesmo, 
emitindo laudo de análise;
X. Capacitar os manipuladores de alimentos, atualizando o conhecimento referente às normas sanitárias, de preparo das 
refeições relacionadas à execução do cardápio e atividades afi ns;
XI. Executar tarefas afi ns e ou determinadas pelo seu superior hierárquico.

DO SETOR DE CONTROLE DE ESTOQUE
RESPONSÁVEL: CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DE ESTOQUE

Art. 18. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DE ESTOQUE:
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I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C1

Parágrafo único: Compete ao Chefe Do Setor De Controle De Estoque:

I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equi-
pes;
II. Gerenciar e/ou executar o controle de estoque tendo em vista a necessidade de requisição de gêneros alimentícios e ma-
teriais escolares, observando-se o prazo licitatório;
III. Organizar e/ou executar a movimentação de estoque tendo em vista a necessidade de distribuição de gêneros alimentícios 
e materiais escolares,
IV. Gerenciar o controle de validade para materiais perecíveis;
V. Organizar e/ou elaborar inventários de materiais de estoque e mantê-los atualizados;
VI. Planejar a aquisição de materiais e suprimentos necessários ao funcionamento regular das unidades escolares e setores 
da Secretaria de Educação; 
VII. Orientar e acompanhar os procedimentos de controle dos prazos para recebimento dos bens e insumos adquiridos; 
VIII. Executar tarefas afi ns e ou determinadas pelo seu superior hierárquico.

DO SETOR DE MANUTENÇÃO
RESPONSÁVEL: CHEFE DE SETOR DE MANUTENÇÃO

Art. 19. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DE MANUTENÇÃO: 

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Cargo exclusivo para Servidor Público
III. NÍVEL SALARIAL: C1

Parágrafo único: Compete ao Chefe De Setor De Manutenção:

I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equi-
pes;
II. Coordenar e supervisionar o plano de manutenção preventiva e corretiva dos próprios municipais vinculados a Secretaria 
Municipal de Educação;
III. Orientar e acompanhar o desenvolvimento do cronograma de reformas e manutenções dos próprios municipais;
IV. Planejar a previsão de compras de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura, ferramentas, serviços especiali-
zados, entre outros para a manutenção dos próprios municipais;
V. Gerenciar e/ou encaminhar ao Setor de Compras os pedidos de compra de materiais e suprimentos necessários para a 
rotina de manutenção dos prédios da Secretaria de Educação;
VI. Subsidiar o setor Seção de Serviços de Processos e Contratos na elaboração dos descritivos técnicos referentes a compra 
de materiais, suprimentos e serviços especializados; 
VII. Executar tarefas afi ns e/ou determinadas pelo seu superior hierárquico.

DO SETOR DE ZELADORIA
RESPONSÁVEL: CHEFE DE SETOR DE ZELADORIA

Art. 20. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DO SETOR DE ZELADORIA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental ou Ensino Médio ou Técnico ou Ensino Superior;
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C1

Parágrafo único: Compete ao Chefe Do Setor De Zeladoria:
I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equipes;
II. Supervisionar diariamente, à inspeção das dependências do prédio, verifi cando se portas, janelas, portões e outras vias de 
acesso estão fechadas corretamente;
III. Gerenciar as providências caso sejam constatadas irregularidades, no sentido de evitar roubos, furtos, invasões e outros 
danos;
IV. Supervisionar e controlar a entrada e saída de pessoas, nos fi nais de semana e feriados:
V. Gerenciar a manutenção e limpeza do prédio;
VI. Responsabilizar-se pelos equipamentos sob sua guarda;
VII. Executar tarefas afi ns e/ou determinadas pelo seu superior hierárquico.

DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
RESPONSÁVEL: DIRETOR DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

Art. 21. O Departamento Pedagógico contém:
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a) A Seção de Ensino Infantil e Creches
b) O Setor EJA/AJA
c) O Setor Formação Continuada
d) A Seção de Políticas Públicas em Educação Especial e seu Setor do CEI- Centro de Educação Integrada Gustavo Chere-
ghini Bichuette;
e) O Setor de Ensino Fundamental e seu Núcleo de Diretores de Escolas do Ensino Fundamental e EMIM e
f) Setor de Administração dos Próprios Públicos Esportivos e Culturais da Educação.

Art. 22. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4

Parágrafo único: Compete ao Diretor Do Departamento Pedagógico:

I. Assessorar na construção de planejamento das equipes para acompanhamento das ações pedagógicas;
II. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equi-
pes;
III. Alinhar e articular conteúdos, conceitos e defi nições relacionados aos segmentos: Ensino Infantil e creches; Ensino Funda-
mental; Formação Continuada; EJA/AJA; Educação Especial; Diretores de Escola e EMIM, segundo as políticas públicas do ensino 
municipal;
IV. Alinhar e validar com as equipes da Secretaria Municipal de Educação as metas estabelecidas em atendimento às políticas 
públicas municipais;
V. Defi nir e validar ações para o desenvolvimento de objetivos, estratégias e metas com foco no currículo;
VI. Monitorar suas ações e dos coordenadores de equipe quanto as realizações de suas atribuições por meio de instrumento 
de registro;
VII. Dar as diretrizes, acompanhar as ações e prestar orientações técnicas para o compartilhamento de boas práticas entre os 
coordenadores das equipes e escolas;
VIII. Gerenciar as políticas de formação continuada priorizando o uso das tecnologias da informação e comunicação, com foco 
nas aprendizagens dos estudantes;
IX. Propiciar a articulação entre SME e Servidores da Rede Municipal e priorizar os critérios técnicos nas designações que se 
fi zerem necessárias;
X. Responsabilizar-se pela formação de diretores, juntamente com o setor de formação continuada, para subsidiar quanto à 
gestão pedagógica e gestão de resultados;
XI. Priorizar os projetos didáticos com foco na aprendizagem, em detrimento de outros projetos que não contribuam para o 
avanço dos estudantes;
XII. Promover junto ao setor de formação continuada ações de formação aos professores da parte diversifi cada do Currículo e 
em relação às competências socioemocionais;
XIII. Alinhar as ações de acompanhamento nas unidades escolares segundo as políticas públicas educacionais;
XIV. Realizar grupos de estudo e apoio pedagógico aos Coordenadores de equipe, em grupos menores com realidades e ne-
cessidades semelhantes;
XV. Planejar formas de acompanhamento pedagógico para verifi car se as práticas formativas estão surtindo mudanças nas 
práticas docentes;
XVI. Executar tarefas afi ns e ou determinados pelo seu superior hierárquico.

DA SEÇÃO DE ENSINO INFANTIL E CRECHES 
RESPONSÁVEL: CHEFE DA SEÇÃO DE ENSINO INFANTIL E CRECHES

Art. 23. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DA SEÇÃO DE ENSINO INFANTIL E CRECHES:

I. PRÉ-REQUISITOS: Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2

Parágrafo único: Compete ao Chefe Da Seção De Ensino Infantil E Creches:

I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equi-
pes;
II. Supervisionar e/ou gerenciar e/ou acompanhar e as parcerias e convênios com as organizações da sociedade civil e ór-
gãos para atendimento do público-alvo da educação infantil;  
III. Estabelecer, em conformidade com a legislação vigente, procedimentos para a celebração de parcerias e convênios;
IV. Elaborar o planejamento das ações em conjunto com a equipe de trabalho; 
V. Coordenar as atividades administrativas e técnicas, de acordo com as orientações da Prefeitura/SME e necessidades 
levantadas;
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VI. Organizar a estrutura básica, tarefas e desenvolvimento de processo/processo operacional padronizado;
VII. Avaliar continuadamente, juntamente com a equipe técnica, o estabelecido no plano geral das ações, avaliação de proces-
so, resultados e impacto de cada programa e projeto, e se necessário, fazer correção dos objetivos, da metodologia e dos recursos 
disponibilizados;
VIII. Alinhar as ações de acompanhamento nas escolas e creches segundo as políticas públicas educacionais municipais;
IX. Motivar e orientar os funcionários a desenvolver suas atividades de responsabilidade;
X. Implantar programas, projetos e realizar atividades pertinentes à área de educação infantil/segmento creche;  
XI. Articular a formação dos professores e a concepção pedagógica, tendo como referência a BNCC, o Currículo Paulista e o 
Currículo Municipal;
XII. Assessorar na elaboração de propostas inovadoras no segmento educação infantil/creches;
XIII. Responsabilizar-se pelos critérios para o preenchimento de vagas em creches de acordo com a legislação vigente;
XIV. Gerenciar a Central de Vagas e Matrículas das Creches próprias e conveniadas; 
XV. Responsabilizar-se pelas capacitações e formações continuadas destinadas aos funcionários, nas diversas funções;
XVI. Executar tarefas afi ns e ou determinados pelo seu superior hierárquico.

DO SETOR DE EJA E AJA
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE EJA E AJA

Art. 24 – São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE EJA E 
AJA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira que compõem o qua-
dro do Magistério Municipal: Professor; Coordenador Pedagógico, Orientador Educacional, Pedagogo, Supervisor de Ensino.
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a. 30% - sem incorporações anteriores; 
b. 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único: Compete à função Gratifi cada de Chefe Do Setor de EJA e AJA:
I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equi-
pes;
II. Gerenciar as informações destinadas ao Recursos Humanos para a execução da folha de pagamento dos professores;
III. Planejar juntamente com o setor de formação continuada, as orientações pedagógicas dos professores;
IV. Planejar, desenvolver as atividades curriculares e sócio culturais;
V. Responsabilizar-se pelo acompanhamento pedagógico nas escolas;
VI. Verifi car demanda, montar salas de aula de acordo com o perfi l do professor, nos períodos manhã, tarde e noite;
VII. Divulgar as inscrições da AJA/ Alfabetização de Jovens e adultos e EJA/ Educação de Jovens e adultos;
VIII. Executar tarefas afi ns e ou determinadas pelo seu superior hierárquico.

DO SETOR DE FORMAÇÃO CONTINUADA
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Art. 25.  São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
FORMAÇÃO CONTINUADA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira que compõem o qua-
dro do Magistério Municipal: Professor; Coordenador Pedagógico, Orientador Educacional, Pedagogo, Supervisor de Ensino.
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a. 30% - sem incorporações anteriores; 
c. 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único: Compete À Função Gratifi cada de Chefe Do Setor De Formação Continuada:

I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equi-
pes;
II. Planejar, orientar, executar e monitorar ações e cronogramas formativos para os professores, coordenadores, pedagogos, 
orientadores educacionais e diretores dos diferentes segmentos e das diferentes modalidades de ensino;
III. Orientar a elaboração do Planejamento Estratégico do Setor de Formação Continuada;
IV. Garantir a continuidade da compreensão da proposta pedagógica da Secretaria Municipal de Franca;
V. Proporcionar formação continuada para os Gestores Educacionais do Setor de Formação Continuada, propiciando estudos 
refl exivos que atendam às necessidades dos formadores, visando a melhoria na prática pedagógica;
VI. Gerenciar as pautas da formação continuada, promovendo a articulação das formações continuadas realizadas na Secre-
taria Municipal de Educação, visando à integração de todas as frentes de atuação nas escolas;
VII. Gerenciar os processos de desempenho dos Gestores Educacionais do Setor de Formação Continuada;
VIII. Assessorar os Gestores Escolares no desempenho de suas funções para um bom andamento das unidades escolares;
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IX. Assessorar, organizar e orientar as escolas quanto a utilização e distribuição de documentos e materiais pedagógicos uti-
lizados em sala de aula;
X. Avaliar portfólios, cadernos dos alunos e outras atividades em geral produzidas e sala de aula;
XI. Analisar os resultados de aprendizagem dos alunos, após avaliações utilizando os dados para elaboração de pautas for-
mativas;
XII. Planejar ações de formação metodológica para que a recuperação contínua das aprendizagens seja fundamentada pelos 
agrupamentos e grupos de apoio;
XIII. Discutir, acompanhar e avaliar o desenvolvimento da formação com os atores pedagógicos visando coletar indicadores 
que apontem aspectos signifi cativos consolidados e/ou que carecem de modifi cações, contribuindo assim para a qualifi cação do 
processo ensino-aprendizagem;
XIV. Organizar encontros de formação na SME com os professores das diversas áreas, com foco no tratamento didático, no 
desenvolvimento das habilidades priorizadas em cada componente curricular, além das habilidades gerais de leitura; 
XV. Formar e acompanhar os grupos colaborativos de professores nas formações específi cas, que possam contribuir com o 
trabalho do coordenador nas ações de formação nas reuniões pedagógicas;
XVI.  Colaborar com a elaboração de materiais didáticos, inclusive para recuperação de aprendizagem e parte diversifi cada do 
currículo;
XVII. Planejar a realização de estudo aprofundado com os coordenadores, e destes com seus professores, das habilidades ava-
liadas no SAEB e SARESP e a forma como elas se relacionam com o Novo Currículo Paulista;
XVIII. Aprimorar o trabalho do professor da sala de leitura em parceria com os Coordenadores e com os professores;
XIX. Executar tarefas afi ns e ou determinadas pelo seu superior hierárquico.

DA SEÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL
RESPONSÁVEL: CHEFE DA SEÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL

Art. 26. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DA SEÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO 
ESPECIAL:

I. PRÉ-REQUISITOS: Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2
Parágrafo único: Compete ao Chefe da Seção De Políticas Públicas Em Educação Especial:

I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equi-
pes;
II. Supervisionar e Acompanhar as parcerias e convênios com entidades e órgãos para atendimento do público-alvo da edu-
cação especial;  
III. Regulamentar, em conformidade com a legislação vigente, procedimentos internos para a celebração de parcerias e con-
vênios;
IV. Orientar professores AEE das salas de Recurso sobre os prontuários dos alunos;
V. Editar normas administrativas para regulamentar o serviço do profi ssional do AEE;
VI. Acompanhar indicação para captação de Sala de Recursos junto ao MEC;
VII. Responsabilizar-se pela formação de profi ssionais de apoio escolar, sejam eles: monitores, estagiários ou terceirizados;
VIII. Coordenar a construção do PEI (Plano Educacional Individualizado) de cada aluno, envolver a Equipe Gestora e professo-
res e manter sua atualização;
IX. Estimular a oferta de Cursos básicos de Libras para toda Equipe Escolar;
X. Implantar o Núcleo de Educação Especial, com atuação em todos os segmentos (Creche, Educação Básica e EJA);
XI. Articular com as entidades que possuem parcerias e outros contratos com o Município a respeito dos auxiliares de apoio 
pedagógico;
XII. Indicar a pessoa para compor a Comissão de Avaliação dos Alunos da Educação Especial junto ao Ministério Público;
XIII. Gerenciar o Convênio com a APAE; 
XIV. Gerenciar a parceria com a APAAF (Associação de Pais e Amigos dos Autistas) com a fi nalidade de promover formação 
continuada;
XV. Solicitar a substituição de profi ssional para compor a RAPs – Rede de Atenção Psicossocial; 
XVI. Defi nir um representante do Núcleo de Educação Especial no CMPCD (Conselho Municipal da Pessoa com Defi ciência);
XVII. Verifi car o uso de verbas destinadas a Formação (PAR/FNDE); 
XVIII. Gerenciar e atualizar o PAR tendo em vista às ações da Educação Especial;
XIX. Participar da Revisão das ações propostas pelo PME – Plano Municipal de Educação;
XX. Acompanhar junto à Divisão de Cadastro o Pregão dos Auxiliares Pedagógicos;
XXI. Acompanhar o Projeto Político Pedagógico na perspectiva da educação inclusiva;
XXII. Executar tarefas afi ns e ou determinadas pelo seu superior hierárquico.

DO SETOR DO CEI
RESPONSÁVEL: DIRETOR DO CEI

Art. 27. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DO CEI.

I. PRÉ-REQUISITOS: Superior Completo
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II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C3

Parágrafo único: Compete ao Diretor do CEI:

I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equi-
pes;
II. Realizar agrupamentos dos aprendizes nas Ofi cinas Ocupacionais juntamente com a participação dos professores;
III. Assessorar e promover Planejamento e Replanejamento Anual;
IV. Desenvolver pesquisas e estudos voltados ao fortalecimento e à melhoria das Ofi cinas bimestrais;
V. Planejar, desenvolver, executar, monitorar e avaliar os programas de educação profi ssional;
VI. Dar as diretrizes, acompanhar as ações e prestar orientações técnicas no Acompanhamento pedagógico com aprendizes 
juntamente com os professores;
VII. Gerenciar a atualização Curricular das Ofi cinas;
VIII. Monitorar o Plano de Ação e de metas das Ofi cinas;
IX. Monitorar o Programa de Inclusão da Pessoa com Defi ciência;
X. Coordenar, monitorar e acompanhar os casos de atendimento do Serviço Social.

DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 28. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE ENSINO 
FUNDAMENTAL:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo.
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira que compõem o qua-
dro do Magistério Municipal: Professor; Coordenador Pedagógico, Orientador Educacional, Pedagogo, Supervisor de Ensino.
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a. 30% - sem incorporações anteriores; 
d. 20% - com incorporações anteriores. 

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe Do Setor De Ensino Fundamental:

I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equi-
pes;
II. Supervisionar e acompanhar as parcerias e convênios com entidades e órgãos para atendimento do público-alvo do ensino 
fundamental – contra turno escolar;
III. Regulamentar e/ou estabelecer, em conformidade com a legislação vigente, os procedimentos internos para a celebração 
de parcerias e convênios;
IV. Gerenciar os objetivos e metas em atenção às políticas públicas educacionais, adotando as providências que se fi zerem 
necessárias para cumprir o planejamento;
V. Gerenciar as ações de acompanhamento nas unidades escolares;
VI. Responsabilizar-se pela documentação dos avanços educacionais rumo ao cumprimento dos objetivos, informar a evolu-
ção das partes interessadas (internas e externas), atender as exigências regulamentares de prestação de contas, observando que 
as políticas públicas educacionais sejam cumpridas objetivando manter a atuação concentrada na aprendizagem dos alunos;
VII. Monitorar os resultados de aprendizagem dos alunos, e assessorar no plano de recuperação contínua, por meio dos agru-
pamentos e grupos de apoio;
VIII. Acompanhar os resultados de aprendizagem, em pequenos grupos e participação dos gestores das escolas e equipes da 
SME, responsáveis pelas unidades escolares;
IX. Criar equipes para elaboração e validação da Avaliação da Aprendizagem em Processo, com a participação dos professo-
res, Coordenadores e equipe da SME;
X. Coordenar com a elaboração de materiais didáticos, inclusive para recuperação de aprendizagem e parte diversifi cada do 
currículo;
XI. Executar tarefas afi ns e ou determinadas pelo seu superior hierárquico.

DO NÚCLEO DE DIRETORES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE EMIM

Art. 29. O Núcleo de Diretores de Escolas do Ensino Fundamental e EMIM é composto por 40 (quarenta) Funções Gratifi cadas de 
Diretores de Escolas.
§ 1º. Fica criada uma Função Gratifi cada de Diretor de Escola. 
§ 2º. A totalização das Funções Gratifi cadas de Diretores de Escolas é 41 (quarenta e uma), sendo: 
I. 39 (trinta e nove) para ESCOLAS MUNICIPAIS - EM - e ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BÁSICO – EMEB; 
II. 01 (uma) EMIM – ESCOLA MUNICIPAL DE INICIAÇÃO MUSICAL; 
III.  01 futura EM OU EMEB.

Art. 30. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial das FUNÇÕES GRATIFICADAS DE DIRETORES DE ESCOLAS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE EMIM:
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I. PRÉ-REQUISITOS: Licenciatura plena em Pedagogia, desde tenha apostilado no verso do diploma que o curso atende ao 
disposto no artigo 4º, da Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006 e experiência mínima de 05 (cinco) anos no Quadro do 
Magistério do Município;
II. FORMA DE PROVIMENTO: Vide parágrafos 1º e 2º deste artigo;
III. NÍVEL SALARIAL: FG com equivalência a C3.

§ 1º. Para garantir o funcionamento escolar imediato, fi ca o Executivo Municipal autorizado prover a FUNÇÃO GRATIFICADA 
DE DIRETOR DE ESCOLA, pelo prazo de 01 (um) ano, como FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA com livre provimento dentre os 
servidores que atendam os pré-requisitos.

§ 2º. Dentro do prazo do parágrafo primeiro deste artigo, Executivo Municipal desenvolverá estudos e para adequar a forma 
de provimento dos Diretores de Escola aos Princípios Constitucionais da Administração Pública, especialmente em relação à 
Impessoalidade.

§ 3º Reestruturada a função de DIRETOR DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE EMIM, serão extintas as FUNÇÕES 
GRATIFICADAS previstas no art. 22 desta lei.

Parágrafo único: Compete a cada uma das Funções Gratifi cadas de Diretores de Escolas do Ensino Fundamental e EMIM:

I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equi-
pes;
II. Administrar as atividades educacionais e administrativas nas unidades escolares do Município de Franca; 
III. Oferecer para seus alunos e a sociedade em geral experiências educacionais formativas e capazes de promover o de-
senvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao enfrentamento dos desafi os vivenciados em um mundo 
globalizado e tecnológico;
IV. Ter uma visão abrangente do seu trabalho e do conjunto das competências necessárias para o seu desempenho, buscando 
atualização;
V. Viabilizar o gerenciamento do espaço físico, dos recursos fi nanceiros e de questões legais referentes a toda documentação 
produzida na Unidade Escolar;
VI. Defi nir uma lista específi ca de competências para avaliar diariamente o seu desempenho, como uma estratégia de auto 
monitoramento e avaliação;
VII. Garantir o funcionamento pleno da escola como organização social estimulando a participação dos pais e comunidade 
na vida escolar, bem como nos colegiados e Associações respeitando e aplicando as determinações legais Nacionais, Estaduais e 
locais, em todas as suas ações;
VIII. Aplicar nas práticas de gestão escolar e na orientação dos planos de trabalho e ações promovidas na escola, fundamen-
tos, princípios e diretrizes educacionais consistentes e em acordo com as demandas de aprendizagem e formação de alunos como 
cidadãos emancipados em relação ao conhecimento;
IX. Promover na escola o sentido de visão social do seu trabalho e elevadas expectativas em relação aos seus resultados 
educacionais, como condição para garantir qualidade social na formação e aprendizagem dos alunos;
X. Defi nir, atualizar e implementar padrões de qualidade para as práticas educacionais escolares, com visão abrangente e de 
futuro, de acordo com as demandas de formação promovidas pela dinâmica social e econômica do País, do Estado e do Município;
XI. Promover e manter na escola a integração, o bom relacionamento com seus colaboradores, coerência e consistência entre 
todas as dimensões e ações do trabalho educacional, com foco na realização do papel social da escola e qualidade das ações edu-
cacionais voltadas para seu principal objetivo: a aprendizagem e formação dos alunos;
XII. Promover na escola o sentido de unidade e garantir padrões elevados de ensino, orientado por princípios e diretrizes 
inclusivos, de equidade e respeito à diversidade, de modo que todos os alunos tenham sucesso escolar e se desenvolvam o mais 
plenamente possível;
XIII. Articular e englobar as várias dimensões da gestão escolar e ações educacionais, como condição para garantir a unidade 
de trabalho e desenvolvimento equilibrado de todos os segmentos da escola, na realização de seus objetivos, segundo uma pers-
pectiva interativa e integradora baseadas no Projeto Político Pedagógico e Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Ensino;
XIV. Adotar em sua atuação de gestão escolar uma visão abrangente de escola, transformando os resultados das avaliações 
em políticas e ações em prol de um sistema de gestão escolar e uma orientação interativa mobilizadora dos talentos e competências 
dos participantes da comunidade escolar, na promoção de educação de qualidade;
XV. Agir com ética pessoal e profi ssional, preservando a Unidade Escolar, a Secretaria Municipal de Educação e a Administra-
ção Municipal;
XVI. Atender com presteza às solicitações da Secretaria Municipal de Educação;
XVII. Executar tarefas afi ns e ou determinadas pelo seu superior hierárquico.

SETOR ADMINISTRATIVO DOS PRÓPRIOS ESPORTIVOS E CULTURAIS DA EDUCAÇÃO
RESPONSÁVEL: CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO DOS PRÓPRIOS ESPORTIVOS E CULTURAIS DA EDUCAÇÃO

Art. 31. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO DOS PRÓPRIOS 
ESPORTIVOS E CULTURAIS DA EDUCAÇÃO:

Parágrafo único: Compete ao Chefe Do Setor Administrativo Dos Próprios Esportivos e Culturais da Educação:
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I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental ou Ensino Médio ou Técnico ou Ensino Superior;
II.  FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C1

I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equipes;
II. Coordenar os servidores que trabalham na manutenção dos próprios esportivos e culturais do Município;
III. Gerenciar a utilização dos próprios esportivos e culturais municipais;
IV. Auxiliar a realização de eventos desportivos educacionais e de lazer promovidos pelo Município;
V. Supervisionar a utilização dos próprios esportivos e culturais de acordo com seus fi ns e objetivos;
VI. Gerenciar as cessões, para utilização por terceiros, dos próprios esportivos e culturais municipais;
VII. Coordenar a limpeza e manutenção preventiva e corretiva dos próprios Esportivos e Culturais vinculados a Secretaria 
Municipal de Educação;
VIII. Assessorar e orientar as obras de reforma e manutenção dos próprios esportivos e culturais, como também na compra de 
materiais de construção, elétricos, hidráulico e serviços especializados que serão utilizados;
IX. Executar tarefas afi ns e/ou determinadas pelo seu superior hierárquico.

Art. 32. O disposto no inciso VIII, do art. 8º, da Lei Municipal 4.972, de 11 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 8º .....
VIII. Diretor - Licenciatura plena em Pedagogia, desde tenha apostilado no verso do diploma que o curso atende ao disposto no 
artigo 4º, da Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006 e experiência mínima de 05 (cinco) anos no Quadro do Magistério do 
Município.

Art. 33. O disposto no art. 30, da Lei Municipal 4.972, de 11 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 30. Na composição da jornada de trabalho, dos professores do Quadro do Magistério Municipal, observar-se-á o limite máximo 
de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, e 1/3 para as atividades 
extraclasse, nos moldes da Lei Federal n° 11.738/2008.”

Art. 34. Revogam-se as disposições em contrário. 
Parágrafo único. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL 

ANEXO I
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LEI COMPLEMENTAR Nº    353/2021

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional, Competências, Funções, cargos e suas atribui-
ções da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e dá outras providências. 

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI: 

Art. 1º. A Secretaria Municipal de Infraestrutura tem como atribuição:

I. Planejar, elaborar e implementar a política de desenvolvimento urbano no Município; 
II. Elaborar e implementar, em conjunto com outras secretarias, o Plano Diretor do Município, os planos e instrumentos dele 
decorrentes; 
III. Planejar e implementar a política de licenciamento urbano relacionado ao uso e ocupação do solo; 
IV. Planejar e implementar a política de fi scalização para o controle urbano no Município; 

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme ANEXO I, possui a seguinte estrutura organizacional: 
I – Gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura; 
II – Departamento de Controle Administrativo de Projetos e Convênios;
a) Setor de Compras.
III – Departamento de Projetos Arquitetônicos;
IV – Departamento de Parcelamento, Uso do Solo e Aprovação de Projetos;
a) Setor de Parcelamento e Uso de Solo;
b) Setor de Avaliação e Aprovação de Projetos.
V – Departamento de Dimensionamento e Custos de Obras;
a) Setor de Quantifi cação e Orçamentos.
VI – Setor de Fiscalização de Obras na Construção Civil;
VII – Departamento de Serviços e Infraestrutura;
a) Setor de Infraestrutura Urbana e Rural;
b) Setor de Manutenção Elétrica;
c) Setor de Gestão de Cemitérios.
d) Setor de Serviços;
e) Setor de Ofi cina Municipal;
f) Setor de Obras Civis.

DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
RESPONSÁVEL: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Art. 3º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Superior Completo em Engenharia e/ou Arquitetura e Urbanismo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: S3

Parágrafo único: Compete ao Secretário Municipal de Infraestrutura:

I. Propor a política e as diretrizes a serem adotadas pela Secretaria de Planejamento e Infraestrutura Urbana; 
II. Assistir ao Prefeito no desempenho de suas atribuições relacionadas com as atividades da Secretaria; 
III. Manifestar-se sobre os assuntos da Secretaria que devam ser submetidos ao Prefeito; 
IV. Submeter à apreciação do Prefeito projetos de lei e decretos; 
V. Criar comissões não permanentes e grupos de trabalho para melhoria de procedimentos de forma a otimizar o funciona-
mento da Secretaria; 
VI. Comparecer perante a Câmara Municipal para prestar esclarecimentos, quando regularmente convocado; 
VII. Administrar e responder pela execução dos programas de trabalho, da Secretaria de acordo com a política e as diretrizes 
fi xadas pelo Prefeito; 
VIII. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as decisões e as ordens do Prefeito; 
IX. Decidir sobre as proposições encaminhadas pelos diretores de departamentos das unidades a ele subordinadas; 
X. delegar atribuições e competências, por ato expresso aos seus subordinados; 
XI. Decidir sobre os pedidos formulados em grau de recurso; 
XII. expedir as determinações necessárias para a manutenção da regularidade do serviço; 
XIII. Praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou competências das unidades e servidores subordinados; 
XIV. Avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições ou competências das unidades e servidores subordinados; 
XV. Gerenciar o Sistema de Administração de Material e Patrimônio nos termos do regulamento; 
XVI. Elaborar relatórios quando solicitados pela Procuradoria Geral do Município, a serem juntados nas ações judiciais de todas 
as esferas e matérias de defesa do interesse; 
XVII. Orientar e coordenar as atividades dos órgãos e entidades da administração em sua área de competência; 
XVIII. Baixar resoluções para a execução de leis, regulamentos e atos pertinentes à sua área de competência; 



Quarta-feira, 03 de fevereiro de 2021 - ano 7 - nº 1.712www.franca.sp.gov.br 94

XIX. Apresentar relatório anual da Secretaria ao Prefeito;
XX. Fazer aprovações e licenciamentos no âmbito de sua Secretaria; 
XXI. Praticar os atos relativos às atribuições que lhes forem delegadas pelo Prefeito; 
XXII. Interagir com os Secretários das outras Pastas; 
XXIII. Decidir sobre os pedidos ou recursos administrativos de sua competência.
XXIV. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.

DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PROJETOS E CONVÊNIOS
RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PROJETOS E CONVÊNIOS

Art. 4º. Encontra-se vinculado Departamento de Controle Administrativo de Projetos e Convênios, o Setor de Compras.

§ 1º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 
DE PROJETOS E CONVÊNIOS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4

§ 2º. Compete ao Diretor de Departamento de Controle Administrativo de Projetos e Convênios:

I. Gerenciar o Departamento de Controle Administrativo de Projetos e Convênios;
II. Acompanhar e supervisionar os processos licitatórios de obras públicas;
III. Responsabilizar-se pela evolução das obras públicas de convênios para a prestação de contas e cumprimento dos prazos;
IV. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equipes;
V. Prestar assessoria na fi scalização, conferência de medições e preparo da documentação e notas fi scais apresentadas para 
pagamento;
VI. Supervisionar as aquisições de insumos e serviços;
VII. Controlar e gerenciar a dotação orçamentária da Secretaria.
VIII. Executar outras atribuições delegadas pelo superior hierárquico.

DO SETOR DE COMPRAS
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

Art. 4º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DE COMPRAS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a. 30% - sem incorporações anteriores;
b. 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete ao Chefe de Setor de Compras:

I. Gerenciar o setor de compras da Secretaria de Infraestrutura e sua equipe de trabalho;
II. Supervisionar o acompanhamento dos procedimentos de licitações, compra de materiais e serviços;
III. Responsabilizar-se pelas requisições de compras, realização de pesquisa prévia, confecção de editais de concorrência, 
formalização de contratos e emissão de pedidos aos fornecedores;
IV. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades de funcionamento da unidade; 
V. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho para sua unidade e distribuição dos ser-
viços aos servidores do setor;
VI. Realizar atividades de planejamento, implementação e acompanhamento das ações pertinentes à unidade;
VII. Executar outras atribuições delegadas pelo superior hierárquico.

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS
RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS

Art. 5º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e/ou Arquitetura e Urbanismo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4

Parágrafo único: Compete ao Diretor de Departamento de Projetos Arquitetônicos:
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I. Gerenciar o departamento de Projetos Arquitetônicos e sua equipe;
II. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equi-
pes;
III. Planejar, defi nir e elaborar estudos, planos e projetos referentes aos serviços de edifi cações públicas;
IV. Coordenar e acompanhar todos os projetos técnicos do Município, inclusive com seus respectivos orçamentos e custos;
V. Coordenar a fi scalização da execução de obras e/ou serviços empreitados;
VI. Gerenciar, orientar e responsabilizar-se pela condução dos processos destinados à celebração de convênios que envolvam 
as obras da Secretaria;
VII. Assessorar o acompanhamento dos convênios relacionados a obras e responsabilizar-se pela respectiva prestação de contas;
VIII. Gerenciamento de obras públicas, conferência de medições, controle da qualidade dos serviços e coordenar a análise 
técnica de aditamentos.
VIII. Executar outras atribuições delegadas pelo superior hierárquico.

DEPARTAMENTO DE PARCELAMENTO, USO DO SOLO E APROVAÇÃO DE PROJETOS
RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PARCELAMENTO, USO DO SOLO E APROVAÇÃO DE PROJETOS

Art. 6º. Vincula-se ao Departamento de Parcelamento, Uso do Solo e Aprovação de Projetos, os Setores de Parcelamento e Uso de 
Solo e de Avaliação e Aprovação de Projetos.

§ 1º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PARCELAMENTO, USO 
DO SOLO E APROVAÇÃO DE PROJETOS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e/ou Arquitetura e Urbanismo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4

§ 2º: Compete ao Diretor de Departamento de Parcelamento, Uso do Solo e Aprovação de Projetos:

I. Coordenar o Departamento de Parcelamento, Uso do Solo e Aprovações de Projetos e sua equipe de trabalho;
II. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equipes;
III. Coordenar a elaboração e a implementação da política públicas de desenvolvimento urbano, dos planos e instrumentos 
decorrentes do Plano Diretor do Município;
IV. Articular as diretrizes locais de desenvolvimento urbano;
V. Assessorar na implantação de obras de infraestrutura, bem como no Planejamento Urbanístico dos loteamentos e pedidos 
de implantação;
VI. Coordenar a análise e licenciamento do uso, ocupação e o parcelamento do solo;
VII. Implementar a política de orientação e licenciamento urbano relacionando ao uso, ocupação e parcelamento do solo se-
gundo as políticas públicas urbanas municipais.
VIII. Coordenar a análise e licenciamento das edifi cações e projetos urbanísticos particulares, determinando, se o caso, o cum-
primento da legislação existente.
IX. Executar outras atribuições delegadas pelo superior hierárquico;

SETOR DE PARCELAMENTO E USO DO SOLO
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE PARCELAMENTO E USO DO SOLO

Art. 7º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
PARCELAMENTO E USO DO SOLO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Superior 
Completo em Engenharia Civil e/ou Arquitetura e Urbanismo
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira.
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a. 30% - sem incorporações anteriores;
b. 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada De Chefe Do Setor De Parcelamento e Uso do Solo:

I. Gerenciar o Setor de Parcelamento e Uso do Solo e sua equipe de trabalho;
II. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equi-
pes;
III. Assessorar na análise e emissão de pareceres e expedição de certidões no licenciamento do uso, ocupação e parcela-
mento do solo;
IV. Assessorar a implantação de obras de infraestrutura, bem como do plano urbanístico de loteamentos, emitindo os respec-
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tivos pareceres e certidões.
V. Gerenciar a equipe técnica com competência legal para aprovação, licenciamento do uso, ocupação e parcelamento do 
solo;
VI. Executar outras atribuições delegadas pelo superior hierárquico

SETOR DE AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS

Art. 8º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE AVALIAÇÃO 
E APROVAÇÃO DE PROJETOS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Superior 
Completo em Engenharia Civil e/ou Arquitetura e Urbanismo.
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira.
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a. 30% - sem incorporações anteriores;
b. 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada De Chefe Do Setor De Avaliação e Aprovação de Projetos:

I. Gerenciar o Setor de Avaliação e Aprovação de Projetos e sua equipe de trabalho;
II. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equipes;
III. Assessoramento e emissão de pareceres e certidões na análise, licenciamento de projetos, obras e edifi cações particulares;
IV. Assessoramento e emissão de pareceres e certidões na análise e licenciamento de obras e edifi cações com interferências 
no meio ambiente;
V. Gerenciar a equipe técnica de análise, licenciamento de projetos, obras e edifi cações particulares e edifi cações com inter-
ferências no meio ambiente;
VI. Executar outras atribuições delegadas pelo superior hierárquico;

DEPARTAMENTO DE DIMENSIONAMENTO E CUSTOS DE OBRAS
RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE DIMENSIONAMENTO E CUSTOS DE OBRAS

Art. 9º. Encontra-se vinculado ao Departamento de dimensionamento e custos de obras, seu Setor de Quantifi cação e Orçamentos.

§ 1º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE DIMENSIONAMENTO E 
CUSTOS DE OBRAS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e/ou Arquitetura e Urbanismo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4

§ 2º. Compete ao Diretor de Departamento de Dimensionamento e Custos de Obras:

I. Coordenar o Departamento de Dimensionamento e Custo de Obras, como também sua a equipe técnica de arquitetura e engenharia;
II. Supervisionar a elaboração dos memoriais descritivos, especifi cações e levantamentos quantitativos dos projetos de obras 
públicas com seus orçamentos e custos;
III. Gerenciar e prestar assessoria em orçamentos de obras públicas de edifi cações e infraestrutura, incluindo suas ampliações 
e manutenções através de recursos humanos e materiais próprios ou da contratação de terceiros, emitindo o respectivo parecer;
IV. Assessorar e conferir as medições de obras públicas comparando com o orçamento elaborado, emitindo o respectivo parecer;
V. Assessorar e conferir a documentação necessária pertinente a abertura de processos licitatórios.
VI. Executar outras atribuições delegadas pelo superior hierárquico;

SETOR DE QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTOS
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTOS

Art. 10 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTOS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Superior 
Completo em Engenharia Civil e/ou Arquitetura
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira.
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III. NÍVEL SALARIAL: FG
a. 30% - sem incorporações anteriores;
b. 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Quantifi cação e Orçamentos:

I. Gerenciar o Setor de Quantifi cação de Orçamentos e sua equipe de trabalho;
II. Gerenciar e prestar assessoria na elaboração de memoriais descritivos, especifi cações e levantamentos quantitativos dos 
projetos de obras públicas e pesquisa de mercado com seus respectivos custos, emitindo o respectivo parecer;
III. Responsabilizar-se pelo cumprimento de prazos na elaboração de orçamentos, emitindo o respectivo parecer.
IV. Gerenciar a equipe que integra o Setor de Quantifi cação e Orçamentos;
V. Executar outras atribuições delegadas pelo superior hierárquico.

SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Art. 11- São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FUNÇÃO GRATIFICADA
a. 30% - sem incorporações anteriores;
b. 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo Único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Fiscalização de Obras na Construção Civil:

I. Gerenciar o setor De Fiscalização De Obras Particulares Na Construção Civil e sua equipe de fi scais;
II. Gerenciar, orientar e administrar o atendimento ao público e atividades do setor;
III. Coordenar o setor e as atividades de fi scalização no cumprimento das normas e da regulamentação urbanística, que regem 
as edifi cações de obras particulares;
IV. Coordenar as vistorias de imóveis e sua conformidade com o projeto aprovado, para emissão de habite-se e carta de ocupação.
V. Executar outras atribuições delegadas pelo superior hierárquico.

DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA
RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA

Art. 12. O Departamento De Serviços E Infraestrutura contém os setores de:

I. Infraestrutura Urbana e Rural;
II. Manutenção Elétrica;
III. Gestão de Cemitérios.
IV. Serviços;
V. Ofi cina Municipal;
VI. Obras Civis.

§ 1º.  São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E 
INFRAESTRUTURA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4

§ 2º. Compete ao Diretor de Departamento de Serviços e Infraestrutura:

I. Coordenar o Departamento de Serviços e Infraestrutura e sua equipe de servidores;
II. Coordenar os serviços e as equipes relativas à manutenção e conservação da Infraestrutura Urbana e Rural;
III. Supervisionar e fi scalizar as equipes de limpeza e manutenção;
IV. Gerenciar e zelar pelos bens móveis e imóveis destinados aos serviços de seu departamento;
V. Executar outras atribuições delegadas pelo superior hierárquico.

DO SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
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Art. 13 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFIADA DO CHEFE DE SETOR DE 
INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo;
II. FORMA DE PROVIMENTO: FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FUNÇÃO GRATIFICADA
a. 30% - sem incorporações anteriores;
b. 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Infraestrutura Urbana e Rural:

I. Gerenciar o Setor de Infraestrutura Urbana e Rural e sua equipe de servidores;
II. Coordenar os serviços e as equipes de manutenção e reparo no sistema de drenagem urbano, galerias pluviais, bocas de 
lobos e todo o sistema de infraestrutura urbana do Município;
III. Coordenar os serviços relativos à manutenção e conservação das estradas e vias rurais, mata-burros, pontes e toda a 
Infraestrutura Rural do Município;
IV. Fiscalizar e supervisionar os serviços contratuais referente a locação de máquinas e equipamentos.
V. Executar outras atribuições delegadas pelo superior hierárquico.

DO SETOR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Art. 14 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO ELÉTRICA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FUNÇÃO GRATIFICADA
a. 30% - sem incorporações anteriores;
b. 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada do Chefe de Setor de Manutenção Elétrica:

I. Gerenciar o Setor de Manutenção Elétrica e seus servidores;
II. Coordenar as equipes de manutenção e reparo de elétrica e iluminação pública;
III. Gerenciar as equipes de instalação e manutenção da sinalização semafórica.
IV. Executar outras atribuições delegadas pelo superior hierárquico.

DO SETOR DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS

Art. 15 - São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE GESTÃO 
DE CEMITÉRIOS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: FUNÇÃO DE CONFIANÇA: Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FUNÇÃO GRATIFICADA
a. 30% - sem incorporações anteriores;
b. 20% - com incorporações anteriores;

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Gestão de Cemitérios:

I. Gerenciar os serviços de cemitério e sua equipe de trabalho;
II. Supervisionar e coordenar os servidores em suas tarefas diárias nos Cemitérios Públicos Municipais;
III. Administrar os convênios fi rmados com as entidades particulares ligadas a prestação de serviços públicos relativas a sepultamentos;
IV. Zelar pelo patrimônio e segurança dos cemitérios;
V. Fazer cumprir a legislação referente aos lotes e sepulturas pertencentes ao patrimônio público.
VI. Executar outras atribuições delegadas pelo superior hierárquico.

DO SETOR DE SERVIÇOS
RESPONSÁVEL: CHEFE DE SETOR DE SERVIÇOS
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Art. 16 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DE SERVIÇOS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C1

Parágrafo único: Compete ao Chefe de Setor de Serviços:

I. Gerenciar o Setor de serviços gerais e seus servidores;
II. Gerenciar os serviços da unidade administrativa do Almoxarifado de materiais destinado a obras públicas e conserto de Veículos;
III. Gerenciar os servidores quanto aos procedimentos dos Diários de Bordo da Frota da Secretaria de Infraestrutura.
IV. Executar outras atribuições delegadas pelo superior hierárquico.

DO SETOR DE OFICINA MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: CHEFE DE SETOR DE OFICINA MUNICIPAL

Art. 17 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DE OFICINA MUNICIPAL:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C1

Parágrafo único: Compete ao Chefe de Setor de Ofi cina Municipal:

I. Gerenciar a Ofi cina Municipal de Veículos e sua equipe de servidores;
II. Coordenar os serviços de manutenção dos veículos pertencentes a frota ofi cial;
III. Gerenciar e fi scalizar os serviços prestados por empresas contratadas para manutenção dos veículos pertencentes a frota ofi cial;
IV. Coordenar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos pertencentes a frota ofi cial;
V. Executar outras atribuições delegadas pelo superior hierárquico.

DO SETOR DE OBRAS CIVIS
RESPONSÁVEL: CHEFE DE SETOR DE OBRAS CIVIS

Art. 18 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DE OBRAS CIVIS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C1

Parágrafo único: Compete ao Chefe de Setor de Obras Civis:

I. Gerenciar o setor de obras civis da Prefeitura de Franca;
II. Coordenar as equipes de trabalho do setor;
III. Coordenar os serviços de reforma, manutenção e pequenas ampliações nos prédios e próprios públicos municipais;
IV. Coordenar os servidores pintores, pedreiros, ajudantes gerais e encanadores.
V. Executar outras atribuições delegadas pelo superior hierárquico.

Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.
Parágrafo único. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL 

ANEXO I
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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LEI COMPLEMENTAR Nº  354/2021

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional, Competências, Funções, cargos e suas atri-
buições da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE e dá outras providências. 

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI: 

Art. 1º. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem como atribuição:

I. Garantir a implementação da Política Ambiental Municipal através de medidas de gerenciamento ambiental que promovam 
a preservação do meio ambiente, garantam o desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida; 
II. Organizar e garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA;  
III. Organizar e garantir o funcionamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA;  
IV. Planejar, ordenar e coordenar as atividades de defesa do meio ambiente no Município, defi nindo critérios para conter a 
degradação e a poluição ambiental;  
V. Manter relações e contatos visando à cooperação técnico-científi ca com órgãos e entidades ligados ao meio ambiente, do 
Governo Federal, dos Estados e dos Municípios brasileiros, bem como com órgãos e entidades internacionais;  
VI. Estabelecer com os órgãos federal e estadual do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA critérios visando à otimi-
zação da ação de defesa do meio ambiente no Município;  
VII. Estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;  
VIII. Promover a participação da Secretaria, nos Comitês de Bacias Hidrográfi cas, nos Consórcios e Conselhos do Município e 
de Municípios da Região Metropolitana de São Paulo;  
IX. Coordenar as atividades de urbanização, paisagismo, arborização urbana e manutenção implantação de áreas verdes, 
parques, jardins e praças públicas;  
X. Promover e articular ações de educação ambiental no âmbito dos órgãos da Prefeitura, na rede de ensino pública e privada, 
comunidades e demais setores da sociedade;  
XI. Elaborar a respectiva proposta orçamentária para executar a Política Ambiental do Município e implementar suas diretrizes 
estabelecidas na legislação ambiental;  
XII. Buscar fontes de recursos para projetos ambientais do Município de Franca;  
XIII. Desenvolver o zoneamento ecológico econômico do Município;  
XIV. Organizar e manter o Sistema Municipal de Informações sobre o Meio Ambiente;  
XV. Coordenar as atividades necessárias para a execução das suas atribuições, cumprindo e fazendo cumprir as determina-
ções legais e as normas estatutárias e regimentais;  
XVI. Estimular a participação da sociedade no planejamento e gestão das políticas ambientais;  
XVII. Planejar, coordenar e executar ações relacionados à fi scalização ambiental; 
XVIII. Desenvolver ações em conjunto as equipes de Fiscalização dos demais entes estaduais e federais de fi scalização e con-
trole ambiental em espaços especialmente protegidos;  
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XIX. Solicitar junto aos órgãos competentes e/ou determinar procedimentos de fi scalização ambiental;
XX. Garantir a análise, manifestação técnica e acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental de obras e atividades;  
XXI. Elaborar e manter controle e acompanhamento dos Termos de Compromisso Ambiental e Termos de Ajustamento de Con-
duta fi rmados junto a Secretaria de Meio Ambiente. 

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme ANEXO I, possui a seguinte estrutura organizacional: 

I – Gabinete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
a) Assessor de Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente;
b) Setor de Apoio Administrativo;
II – Departamento de Gestão Ambiental, Zoobotânico, Produção Vegetal e Bem Estar Animal;
a) Seção de Sementes, Proteção, Defesa e Acolhimento Animal; 
1. Setor de Formação de Mudas e Gestão de Banco de Sementes; 
2. Setor de Gestão do VITAS (Viveiro Transitório de Aves Silvestres) e Meliponicultura;
3. Setor de Zeladoria do Zoobotânico.
b) Setor de Gestão e Integração Ambiental; (FG)
c) Setor de Convênios, Contratos, Licenciamentos e Programas Ambientais; (FG)
III – Departamento de Fiscalização Ambiental e Limpeza Urbana;
a) Seção de Fiscalização, Manutenção, Limpeza e Conservação de Praças e Áreas Verdes;
b) Setor de Corte e Podas de Árvores. (FG)

DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RESPONSÁVEL: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 3º. Encontram-se diretamente vinculados ao Gabinete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

I. O Assessor de Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente e o
II. Setor de Apoio Administrativo;
Art. § 1º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: S3

§ 2º. Compete ao Secretário Municipal de Meio Ambiente:

I. Propor a política e as diretrizes a serem adotadas pela Secretaria de Meio Ambiente; 
II. Assistir ao Prefeito no desempenho de suas atribuições relacionadas com as atividades da Secretaria; 
III. Manifestar-se sobre os assuntos da Secretaria que devam ser submetidos ao Prefeito; 
IV. Submeter à apreciação do Prefeito projetos de lei e decretos; 
V. criar comissões não permanentes e grupos de trabalho para melhoria de procedimentos de forma a otimizar o funciona-
mento da Secretaria; 
VI. Comparecer perante a Câmara Municipal para prestar esclarecimentos, quando regularmente convocado; 
VII. Administrar e responder pela execução dos programas de trabalho, da Secretaria de acordo com a política e as diretrizes 
fi xadas pelo Prefeito; 
VIII. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as decisões e as ordens do Prefeito; 
IX. Decidir sobre as proposições encaminhadas pelos diretores de departamentos das unidades a ele subordinadas; 
X. Delegar atribuições e competências, por ato expresso aos seus subordinados; 
XI. Decidir sobre os pedidos formulados em grau de recurso; 
XII. Expedir as determinações necessárias para a manutenção da regularidade do serviço; 
XIII. Avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições ou competências das unidades e servidores subordinados; 
XIV. Elaborar relatórios quando solicitados pela Procuradoria Geral do Município, a serem juntados nas ações judiciais de todas 
as esferas e matérias de defesa do interesse; 
XV. Orientar e coordenar as atividades dos órgãos e entidades da administração em sua área de competência; 
XVI. Baixar resoluções para a execução de leis, regulamentos e atos pertinentes à sua área de competência; 
XVII. Apresentar relatório anual da Secretaria ao Prefeito; 
XVIII. Praticar os atos relativos às atribuições que lhes forem delegadas pelo Prefeito; 
XIX. Decidir sobre os pedidos ou recursos administrativos de sua competência.
XX. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.

DO ASSESSOR DE GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Art. 4º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do ASSESSOR DE GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
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III. NÍVEL SALARIAL: C5
Parágrafo único: Compete ao Assessor de Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente:

I. Prestar assessoria ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e emitir os respectivos pareceres; 
II. Assessorar o Secretário Municipal de Meio Ambiente na implantação das políticas púbicas municipais de sua pasta;
III. Participar, coordenar ou integrar, comissões, comitês e outros grupos de trabalho internos, quando designado; 
IV. Assistir ao Secretário Municipal de Meio Ambiente no preparo e despacho do expediente; 
V. Assessorar na Administração da Secretaria e zelar pelo bom funcionamento das atividades administrativas de competência 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
VI. Compilar dados e informações de interesse da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
VII. Responder pelas atividades de supervisão relativas a setores subordinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
quando da ausência do responsável. 
VIII. Prestar, isolada ou conjuntamente com outro assessor, assessoramento ao Secretário Municipal de Meio Ambiente na sua 
representação administrativa; 
IX. Assessorar o Secretário Municipal de Meio Ambiente na adoção de medidas que propiciem a harmonização das iniciativas 
dos diferentes órgãos municipais, preparando, quando necessário, o encaminhamento para pronunciamento fi nal as matérias que 
lhe foram submetidas e ainda, colaborar na elaboração de pareceres e exposições de motivos à Câmara Municipal quando o caso; 
X. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 

DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO
RESPONSÁVEL: CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO

Art. 5º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C1
Parágrafo único: Compete ao Chefe de Setor de Apoio Administrativo:

I. Gerenciar as atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente;
II. Auxiliar o Secretário Municipal de Meio Ambiente na Direção, organização e supervisão dos serviços da Secretaria; 
III. Assessorar e fi scalizar a aquisição de insumos e serviços, elaboração de requisições de compras, elaborar editais e 
formalizar contratos para o funcionamento das unidades administrativas da Secretaria; 
IV. Coordenar os servidores em suas tarefas diárias e no cumprimento de suas atividades e atribuições, reportando ao 
Secretário todas as eventuais intercorrências;
V. Controlar e gerenciar a dotação orçamentária da Secretaria.
VI. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.

DO DEPARTAMENTO GESTÃO AMBIENTAL, ZOOBOTÂNICO, PRODUÇÃO VEGETAL E BEM ESTAR ANIMAL
RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO GESTÃO AMBIENTAL, ZOOBOTÂNICO, PRODUÇÃO VEGETAL E BEM 

ESTAR ANIMAL

Art. 6º. O Departamento de Departamento Gestão Ambiental, Zoobotânico, Produção Vegetal E Bem Estar Animal é composto pelo/a:

I. Seção de Sementes, Proteção, Defesa e Acolhimento Animal e seus Setores de Setor de Formação de Mudas e Gestão de Banco 
de Sementes e seus Setores de Gestão do VITAS (Viveiro Transitório de Aves Silvestres) e Meliponicultura, e de Zeladoria do Zoobotânico.
II. Setor de Gestão e Integração Ambiental; (FG)
III. Setor de Convênios, Contratos, Licenciamentos e Programas Ambientais; (FG)

§ 1º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO GESTÃO AMBIENTAL, 
ZOOBOTÂNICO, PRODUÇÃO VEGETAL E BEM ESTAR ANIMAL:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4
§ 2º. Compete ao Diretor de Departamento Gestão Ambiental, Zoobotânico, Produção Vegetal e Bem Estar Animal:

I. Coordenar os serviços de gestão ambiental, gestão do Jardim Zoobotânico e a administração dos serviços e parcerias 
de proteção, defesa e acolhimento animal e a distribuição do serviço entre servidores neles lotados;
II. Acompanhar a execução dos projetos ambientais de conservação da fl ora, fauna doméstica, fauna silvestre, bem 
estar e acolhimento animal;
III. Coordenar os procedimentos para licenciamento ambiental de empreendimentos públicos;
IV. Coordenar a gestão de convênios, gestão de resíduos, elaboração e gestão de projetos ambientais e viabilizar a 
captação de recursos provenientes de outras esferas de governo;
V. Gerenciar a formação de mudas e a gestão do banco de sementes;
VI. Coordenar e acompanhar o funcionamento dos setores de seu departamento;
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VII. Planejar as ações, políticas e sistemas de Educação Ambiental;
VIII. Elaborar, implementar e acompanhar planos de arborização urbana.
IX. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.

DA SEÇÃO DE SEMENTE, PROTEÇÃO, DEFESA E ACOLHIMENTO ANIMAL
CHEFE DO SEÇÃO DE SEMENTES, PROTEÇÃO, DEFESA E ACOLHIMENTO ANIMAL

Art. 7º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SEÇÃO DE SEMENTES, PROTEÇÃO, DEFESA 
E ACOLHIMENTO ANIMAL:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2
Parágrafo único: Compete ao Chefe de Seção de Sementes, Proteção, Defesa e Acolhimento Animal:

I. Administrar e organizar as atividades e instalações do Canil Municipal e promover ações de bem estar animal;
II. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equipes;
III. Fiscalizar a operação de serviços prestados por terceiros nas unidades administrativas pertencentes à Secretaria;
IV. Gerenciar a castração de cães e gatos, fi scalizando as empresas parceiras ou contratadas;
V. Gerenciar a captura e recolhimento de animais de grande porte localizados em vias públicas;
VI. Programar e controlar o abastecimento de insumos para a manutenção dos animais abrigados.
VII. Supervisionar e assessorar a formação de mudas e Banco de Sementes;
VIII. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.

DO SETOR DE FORMAÇÃO DE MUDAS E GESTÃO DE BANCO DE SEMENTES
RESPONSÁVEL: CHEFE DE SETOR DE FORMAÇÃO DE MUDAS E GESTÃO DE BANCO DE SEMENTES

Art. 8º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DE FORMAÇÃO DE MUDAS E GESTÃO 
DE BANCO DE SEMENTES:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C1
Parágrafo único: Compete ao Chefe de Setor de Formação de Mudas e Gestão de Banco de Sementes

I. Gerenciar as atividades administrativas e de pessoal do setor de formação de mudas e gestão de banco de sementes;
II. Coordenar a formação de mudas para plantio e refl orestamento de áreas públicas e APPs; 
III. Gerenciar, controlar e administrar a aquisição e dispensação dos insumos necessários para a formação de mudas e sementes; 
IV. Sistematizar e disponibilizar dados quanto a quantitativos de mudas, suas espécies e destinação;
V. Coordenar e orientar as atividades das equipes de formação de mudas e sementes; 
VI. Gerenciar e controlar o fornecimento de mudas a particulares, fazendo cumprir a legislação própria;
VII. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.

DO SETOR DE GESTÃO DO VITAS (VIVEIRO TRANSITÓRIO DE AVES SILVESTRES) E MELIPONICULTURA
RESPONSÁVEL: CHEFE DE SETOR DE GESTÃO DO VITAS (VIVEIRO TRANSITÓRIO DE AVES SILVESTRES) E 

MELIPONICULTURA

Art. 9º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DE GESTÃO DO VITAS (VIVEIRO 
TRANSITÓRIO DE AVES SILVESTRES) E MELIPONICULTURA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C1
Parágrafo único: Compete ao Chefe de Setor de Gestão do VITAS (Viveiro Transitório De Aves Silvestres) e Meliponicultura:

I. Gerenciar e administrar as atividades e as instalações das unidades de Meliponicultura e pela unidade do VITAS (Viveiro 
Transitório de Aves Silvestres), como também seus servidores;
II. Gerenciar a recepção de visitantes disponibilizando as instalações quando solicitado;
III. Responsabilizar-se pela aquisição de insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias para o devido funcio-
namento destas unidades;
IV. Supervisionar e fi scalizar os serviços executados pelas equipes utilizadas nestas unidades;
V. Executar outras tarefas determinadas pelo superior hierárquico.

DO SETOR DE ZELADORIA DO ZOOBOTÂNICO
RESPONSÁVEL: CHEFE DE SETOR DE ZELADORIA DO ZOOBOTÂNICO
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Art. 10 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DE ZELADORIA DO ZOOBOTÂNICO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C1
Parágrafo único: Compete ao Chefe de Setor de Zeladoria do Zoobotânico:

I. Coordenar e fi scalizar a execução dos serviços de zeladoria, conservação, segurança e manutenção do Zoobotânico;
II. Gerenciar as equipes para a realização das atividades de zeladoria, conservação e manutenção do Zoobotânico;
III. Fiscalizar cumprimento das normas de segurança do trabalho;
IV. Executar outras atividades afi ns a sua unidade funcional, a partir das necessidades e demandas da área e de conformidade 
com as orientações dadas pela sua chefi a imediata;
V. Supervisionar a organização, limpeza e conservação dos materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, sob sua 
responsabilidade;
VI. Executar outras tarefas determinadas pelo superior hierárquico.

DO SETOR DE GESTÃO E INTEGRAÇÃO AMBIENTAL
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE GESTÃO E INTEGRAÇÃO AMBIENTAL

Art. 11 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DE SETOR DE GESTÃO 
E INTEGRAÇÃO AMBIENTAL:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores;
b) 20% - com incorporações anteriores.
Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe de Setor de Gestão e Integração Ambiental:

I. Gerenciar as atividades administrativas e de pessoal do Setor de Gestão e Integração Ambiental;
II. Coordenar a implantação e operacionalização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos sólidos e do Sistema 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 
III. Implementar e coordenar a operacionalização dos Ecopontos; 
IV. Monitorar, supervisionar e fi scalizar as atividades de operação dos aterros municipais;
V. Acompanhar e gerenciar o Programa Municipal de Coleta Seletiva; 
VI. Acompanhar e supervisionar a coleta e disposição fi nal de resíduos sólidos dos grandes geradores; 
VII. Promover e articular ações e projetos de educação ambiental objetivando a preservação e conservação do meio ambiente 
no âmbito dos órgãos da Prefeitura, na rede de ensino pública e privada, comunidades e demais setores da sociedade; 
VIII. Implementar ações e projetos visando a conscientização acerca da conservação da biodiversidade e dos recursos naturais, 
visando o cumprimento da legislação ambiental;
IX. Assessorar na implantação e execução do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, visando ações de educação ambiental sobre o tema;
X. Elaborar e acompanhar projetos de educação ambiental para as datas do calendário anual referente ao meio ambiente 
como também a “Semana do Meio Ambiente”;
XI. Articular junto aos Municípios da Região, ações de conscientização ambiental que envolvam demandas comuns à macro região;
XII. Promover campanhas de conscientização visando a adoção e posse responsável de animais de pequeno porte;
XIII. Executar outras tarefas determinadas pelo superior hierárquico.

DO SETOR DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, LICENCIAMENTOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS:
FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CONVÊNIO, CONTRATOS, LICENCIAMENTOS E PROGRAMAS 

AMBIENTAIS

Art. 12 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
CONVÊNIOS, CONTRATOS, LICENCIAMENTOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores;
b) 20% - com incorporações anteriores.
Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Convênios, Contratos, Licenciamentos e Programas Ambientais:

I. Gerenciar as atividades administrativas e de pessoal do setor de convênios, contratos, licenciamentos e programas ambientais;
II. Responsabilizar-se pela elaboração e acompanhar convênios, licenciamentos, contratos e projetos ambientais de recupe-
ração de áreas degradadas, APPs, de conservação do verde, de plantio de árvores, e de outras atividades ambientais;
III. Auxiliar na gestão de convênios com os órgãos do Governo Estadual, Federal, Fundo Municipal de Meio Ambiente e outros;
IV. Coordenar a ação de seus subordinados, fazendo cumprir as determinações, atribuições, cronogramas e prazos dos pro-
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gramas e convênios;
V. Assessorar a execução dos processos licitatórios para cumprimento de convênios, mantendo os respectivos registros da 
atuação, zelando pelo monitoramento de prazos e das atividades realizadas visando garantir a efetivação dos convênios e respec-
tivas prestações de contas;
VI. Assessorar e fi scalizar a execução dos contratos e convênios fi rmados com a Secretaria, incluindo o fornecimento de ma-
teriais e serviços;
VII. Executar outras tarefas determinadas pelo superior hierárquico.

DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E LIMPEZA URBANA
RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E LIMPEZA URBANA

Art. 13. Estão vinculados ao Departamento De Fiscalização Ambiental E Limpeza Urbana: a Seção de Fiscalização, Manutenção, 
Limpeza e Conservação de Praças e Áreas Verdes e o Setor de Corte e Podas de Árvores.

§ 1º São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
E LIMPEZA URBANA:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4
§ 2º. Compete ao Diretor de Departamento de Fiscalização Ambiental e Limpeza Urbana:

I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equipes;
II. Coordenar os serviços de fi scalização de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos, serviços de manutenção e 
conservação da cidade; 
III. Administrar e gerenciar os serviços de varrição e sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos;
IV. Gerenciar a elaboração da programação diária de serviços a serem prestados pelas empresas contratadas, incluindo a 
fi scalização das equipes das empresas contratadas ou terceirizadas;
V. Coordenar e acompanhar o andamento dos serviços relativos ao contrato de limpeza urbana e coleta de resíduos do Município;
VI. Responsabilizar-se pela conferência mensal dos apontamentos, registros e demais documentos pertinentes aos serviços 
prestados pelas empresas contratadas para efeito de liberação de pagamentos;
VII. Avaliar os serviços executados pelas empresas contratadas providenciando junto aos subordinados a apresentação mensal 
de relatórios descritivos com os quantitativos, informando ao seu superior hierárquico;
VIII. Coordenar as equipes de limpeza, manutenção e conservação de praças, cortes e podas de árvores;
IX. Executar outras tarefas determinadas pelo superior hierárquico.

CHEFE DE SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES

Art. 14 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C2
Parágrafo único: Compete ao Chefe de Seção de Fiscalização, Manutenção, Limpeza e Conservação De Praças e Áreas Verdes:

I. Coordenar os serviços de manutenção, conservação, limpeza e roçada de áreas públicas verdes, urbanizadas e não 
urbanizadas, incluindo áreas de APPs e suas equipes de trabalho;
II. Coordenar os serviços de limpeza mecanizada de áreas verdes públicas e áreas institucionais zelando pela coleta, 
transporte e destinação dos resíduos;
III. Responsabilizar-se pelo gerenciamento e fi scalização de adoção de áreas verdes em avenidas, canteiros centrais, 
rotatórias e praças públicas;
IV. Executar os projetos de implantação, manutenção e urbanização de áreas verdes envolvendo a estruturação e conservação 
de praças, parques públicos, revitalizações diversas e projetos de paisagismo e jardinagem.

SETOR DE CORTE E PODA DE ÁRVORES
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CORTE E PODA DE ÁRVORES

Art. 15 São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CORTE 
E PODA DE ÁRVORES:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, 
Técnico ou Superior Completo;
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG - FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
I- 30% - sem incorporações anteriores;
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II- 20% - com incorporações anteriores.

Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe de Setor de Corte e Poda De Árvores:
I. Coordenar as equipes de poda, desbaste e corte de árvores e as respectivas coletas, transporte e destinação de resíduos;
II. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equipes;
III. Promover a identifi cação dos indivíduos arbóreos e áreas públicas incluindo a elaboração de um banco de dados; 
IV. Executar outras tarefas determinadas pelo superior hierárquico.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
Parágrafo único. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL 

LEI COMPLEMENTAR Nº   355/2021.

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional, Competências, Funções, cargos e suas atri-
buições da SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA e dá outras providências. 

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI: 
Art. 1º. A Secretaria Municipal de Segurança tem como atribuição:
I. Zelar, no âmbito e competência do Município, sob orientação do Prefeito, por tudo o que diz respeito à melhoria da Segurança 
Pública e do Trânsito na cidade de Franca; 
II. Zelar pela guarda dos próprios municipais, dos bens e dos logradouros públicos da municipalidade; 
III. Garantir a segurança nas ações e atividades realizadas pela Prefeitura Municipal;
IV. Integrar-se com os demais órgãos de Segurança Pública; 
V. Prevenir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os 
bens e próprios municipais;
VI. Planejar e acompanhar o trânsito municipal, propondo Políticas Públicas que visem as melhorias na segurança do sistema 
de circulação de veículos, pedestre, animais e ciclistas. 
Art. 2º. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, conforme ANEXO I, possui a seguinte estrutura organizacional:
I – Gabinete da Secretaria Municipal de Segurança; 
II – Setor Administrativo.
III – Setor de Compras. 
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IV – Departamento de Trânsito;
a) Setor de Gestão de Pátio; 
b) Setor de Segurança de Trânsito.
V – Departamento de Segurança;
a) Inspetoria Geral Guarda Civil Municipal;
VI – Setor de Defesa de Consumidor.

DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
RESPONSÁVEL: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

 Art. 3º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: S3
 Parágrafo único: Compete ao Secretário Municipal de Segurança:
I. Propor a Política e as Diretrizes a serem adotadas pela Secretaria Municipal de Segurança; 
II. Assistir ao Prefeito no desempenho de suas atribuições relacionadas com as atividades da Secretaria; 
III. Manifestar-se sobre os assuntos da Secretaria que devam ser submetidos ao Prefeito; 
IV. Submeter à apreciação do Prefeito, Projetos de Lei e Decretos; 
V. Criar Comissões não permanentes e Grupos de Trabalho para melhoria de procedimentos de forma a otimizar o funciona-
mento da Secretaria; 
VI. Comparecer perante a Câmara Municipal para prestar esclarecimentos, quando regularmente convocado; 
VII. Administrar e responder pela execução dos programas de trabalho, da Secretaria, de acordo com a Política e as Diretrizes 
fi xadas pelo Prefeito; 
VIII. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as decisões e as ordens do Prefeito; 
IX. Decidir sobre as proposições encaminhadas pelos Diretores de Departamentos das Unidades a ele subordinadas; 
X. Delegar atribuições e competências, por ato expresso aos seus subordinados; 
XI. Expedir as determinações necessárias para a manutenção da regularidade do serviço; 
XII. Praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou competências das unidades e servidores subordinados; 
XIII. Avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições ou competências das unidades e servidores subordinados; 
XIV. Em relação à Administração de Matérias de Patrimônio as competências que forem defi nidas em regulamento específi co para 
o Sistema de Administração de Material e Patrimônio; 
XV. Elaborar relatórios quando solicitados pela Procuradoria Geral do Município, a serem juntados nas ações judiciais de todas 
as esferas e matérias de defesa do interesse; 
XVI. Orientar e coordenar as atividades dos órgãos e entidades da administração em sua área de competência; 
XVII. Baixar resoluções para a execução de leis, regulamentos e atos pertinentes à sua área de competência; 
XVIII. Apresentar relatório anual da Secretaria ao Prefeito; 
XIX. Praticar os atos relativos às atribuições que lhes forem delegadas pelo Prefeito; 
XX. Interagir com os Secretários das outras Pastas; 
XXI. Decidir sobre os pedidos ou recursos administrativos de sua competência.
XXII. Exercer as atribuições de Autoridade de Trânsito do Município e outras que lhe forem delegadas;
XXIII. Acompanhar e fi scalizar a execução dos contratos e convênios referentes a Secretaria;
XXIV. Propor e acompanhar a operacionalização de Políticas Públicas de Trânsito; 
XXV. Planejar o Trânsito Municipal, estabelecendo, por meio de estudos técnicos, o sistema de circulação de veículos, pedestres, 
animais e auxiliar na promoção do desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;
XXVI. Fiscalizar o processamento das multas de trânsito municipais;
XXVII. Coordenar a elaboração de projetos de melhoria das condições de tráfego e propor mudanças para a correta aplicação dos 
preceitos do Código de Trânsito Brasileiro;
XXVIII. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.

DO SETOR ADMINISTRATIVO
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO

 Art. 4º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DE SETOR AD-
MINISTRATIVO:
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I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, Téc-
nico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira; 
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 
 Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada de Chefe do Setor Administrativo:
I. Gerenciar o Setor Administrativo da Secretaria e seus servidores;
II. Gestão da equipe e condução dos métodos necessários que visem a execução dos serviços e supervisionar o acompanha-
mento das atividades realizadas pelo Gabinete do Secretário de Segurança e do Setor de Compras;
III. Coordenar a Gestão de Processos e atividades rotineiras da Secretaria Municipal de Segurança; 
IV. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades de funcionamento da 
Secretaria Municipal de Segurança;
V. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e treinamento dos servidores da Secreta-
ria Municipal de Segurança; 
VI. Participar do processo de escolha de soluções para eventuais problemas, comunicando ao Secretário Municipal de Segu-
rança, quaisquer defi ciências ou ocorrências relativas às atividades sob sua responsabilidade; 
VII. Realizar atividades de planejamento, implementação e acompanhamento das ações pertinentes à unidade;
VIII. Acompanhar o desenvolvimento da equipe, no que se refere ao desempenho e resultados; 
IX. Responder pelas atividades de supervisão relativas aos servidores lotados na sua unidade.
X. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato;   

DO SETOR DE COMPRAS
RESPONSÁVEL: FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 Art. 5º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial da FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE 
COMPRAS:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, Téc-
nico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira;
III. NÍVEL SALARIAL: FG
a) 30% - sem incorporações anteriores; 
b) 20% - com incorporações anteriores. 
 Parágrafo único: Compete à Função Gratifi cada do Chefe de Setor de Compras:
I. Gestão da equipe e condução dos métodos necessários que visem a execução dos serviços e supervisionar o acompanha-
mento dos procedimentos de licitações, compra de materiais e serviços;
II. Coordenar a elaboração de requisições de compras, realização de pesquisa prévia e emissão de pedidos aos fornecedores;
III. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades de funcionamento da uni-
dade; 
IV. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho para sua unidade; 
V. Participar do processo de escolha de soluções para eventuais problemas, comunicando ao Secretário Municipal de Seguran-
ça, quaisquer defi ciências ou ocorrências relativas às atividades sob sua responsabilidade; 
VI. Realizar atividades de planejamento, implementação e acompanhamento das ações pertinentes à unidade;
VII. Acompanhar o desenvolvimento da equipe, no que se refere ao desempenho e resultados; 
VIII. Colaborar no desenvolvimento profi ssional da equipe, para a melhoria dos processos de trabalho, capacitando e treinando, 
no que couber; 
IX. Responder pelas atividades de supervisão relativas aos servidores lotados na sua unidade;
X. Assessorar e fi scalizar a execução dos contratos referentes ao Setor;
XI. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
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Art. 6º. Vinculam-se ao Departamento De Trânsito os Setores de Gestão de Pátio e de Segurança de Trânsito.

§ 1º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4
§ 2º. Compete ao Diretor de Departamento de Trânsito
I. Exercer a direção e coordenar as atividades de Trânsito do Departamento, como também dos servidores lotados na unidade;
II. Assessorar ao seu Secretário no desempenho de suas funções;
III. Supervisionar, orientar e acompanhar as atividades dos Setores de Gestão de Pátio e Segurança de Trânsito;
IV. Propor e acompanhar a operacionalização de Políticas Públicas de Trânsito;
V. Planejar o trânsito municipal, estabelecendo, por meio de estudos técnicos, o sistema de circulação de veículos, pedestres, 
animais e auxiliar na promoção do desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;
VI. Levantar dados estatísticos de trânsito, inclusive com relação de fl uxo de veículos pelas vias do Município;
VII. Coordenar a elaboração de projetos de melhoria das condições de tráfego e propor mudanças para a correta aplicação dos 
preceitos do Código de Trânsito Brasileiro;
VIII. Emitir pareceres em processos que envolvam questões de trânsito;
IX. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;
X. Implantar e manter o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;
XI. Gerenciar a execução da fi scalização de trânsito, aplicando as medidas administrativas cabíveis e previstas na Lei Federal 
nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro – CTB;
XII. Autorizar e fi scalizar interdição da via para a realização de obras e eventos que interfi ram na livre circulação de veículos e 
pedestres, de acordo com a legislação vigente;
XIII. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabeleci-
das pelo CONTRAN;
XIV. Acompanhar e fi scalizar a execução dos contratos referentes ao Departamento;
XV. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo Secretário.

DO SETOR DE GESTÃO DO PÁTIO
RESPONSÁVEL: CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DO PÁTIO

 Art. 7º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DE PÁTIO:

I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO:  Livre Provimento;
III. NÍVEL SALARIAL: C1
Parágrafo único: Compete ao Chefe do Setor de Gestão de Pátio:
I. Gerenciar o Pátio Municipal;
II. Gestão da equipe lotada no Pátio e condução dos métodos necessários que visem a execução dos serviços e supervisionar 
o acompanhamento das atividades realizadas pela unidade de guarda de veículos automotores removidos em razão de apreensão;
III. Coordenar a gestão de processos e atividades rotineiras do Pátio Municipal; 
IV. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades de funcionamento do Pátio 
Municipal; 
V. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho para sua unidade; 
VI. Participar do processo de escolha de soluções para eventuais problemas, comunicando ao Diretor do Departamento de Trân-
sito quaisquer defi ciências ou ocorrências relativas às atividades sob sua responsabilidade; 
VII. Realizar atividades de planejamento, implementação e acompanhamento das ações pertinentes à unidade; 
VIII. Acompanhar o desenvolvimento da equipe, no que se refere ao desempenho e resultados; 
IX. Colaborar no desenvolvimento profi ssional da equipe, para a melhoria dos processos de trabalho, capacitando e treinando, 
no que couber; 
X. Acompanhar e fi scalizar os processos de leilões de veículos apreendidos no Pátio, bem como a prestação de contas do 
referido processo;
XI. Acompanhar e fi scalizar a execução dos contratos referentes ao Setor;
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XII. Responder pelas atividades de supervisão relativas aos servidores lotados na sua unidade.

SETOR DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO
RESPONSÁVEL: CHEFE DE SETOR DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO

 Art. 8º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DE SETOR DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C1
 Parágrafo único: Compete ao Chefe de Setor de Segurança de Trânsito:
I. Gerenciar o Setor de Segurança de Trânsito;
II. Gestão da equipe e condução dos métodos necessários que visem a execução dos serviços e supervisionar o acompanha-
mento das atividades realizadas pela unidade de segurança do Trânsito;
III. Coordenar a realização de pesquisas e estatísticas de trânsito e tabular os resultados; 
IV. Providenciar e distribuir os recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades de funcionamento do Setor 
de Segurança do Trânsito;
V. Planejar, expedir e acompanhar as ordens de serviços de sinalização vertical e horizontal 
VI. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho para sua unidade; 
VII. Participar do processo de escolha de soluções para eventuais problemas, comunicando ao Diretor do Departamento de Trân-
sito quaisquer defi ciências ou ocorrências relativas às atividades sob sua responsabilidade; 
VIII. Gerenciar as medições oriundas das empresas terceirizadas quanto a sinalização horizontal e vertical, bem como as demais 
atividades executadas;
IX. Realizar atividades de planejamento, implementação e acompanhamento das ações pertinentes à unidade; 
X. Acompanhar o desenvolvimento da equipe, no que se refere ao desempenho e resultados; 
XI. Colaborar no desenvolvimento profi ssional da equipe, para a melhoria dos processos de trabalho, capacitando e treinando, 
no que couber; 
XII. Responder pelas atividades de supervisão relativas aos servidores lotados na sua unidade;
XIII. Acompanhar e fi scalizar a execução dos contratos referentes ao Setor;
XIV. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA
RESPONSÁVEL: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA

Art. 9º. O Setor de Defesa do Consumidor está vinculado ao Departamento de Segurança.
§ 1º. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C4
§ 2º Compete ao Diretor de Departamento de Segurança:
I. Exercer a direção e coordenar as atividades do Departamento de Segurança;
II. Assessorar ao seu Secretário no desempenho de suas funções;
III. Supervisionar, orientar e acompanhar as atividades da Guarda Municipal;
IV. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que trami-
tam por lá tramitam;
V. Propor e acompanhar a operacionalização de políticas públicas da área de segurança, física e patrimonial, em consonância 
aos propósitos do Governo Municipal;
VI. Instituir normas e critérios norteadores dos níveis de prestação dos serviços, da Guarda Civil Municipal;
VII. Fazer cumprir os regulamentos deliberando pela aplicação ou não das penalidades regulamentares;
VIII. Implementar e dinamizar o processo de prestação de serviços, introduzindo atividades e projetos correlatos às fi nalidades do 
setor e à realidade do Município;
IX. Atuar em consonância com todas as autoridades de municípios vizinhos, visando a assegurar um melhor nível de tranquili-
dade da população;
X. Manter intercâmbio e articular mecanismo de entrosamento e troca de experiência entre corporações da região e outras 
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localidades;
XI. Elaborar e manter atualizada base estatística de ocorrências, com vistas a subsidiar ações de segurança;
XII. Manter tratativas acerca dos problemas de segurança da cidade, expondo situações e alternativas de ações aos superiores 
hierárquicos, a partir de dados estatísticos levantados pela Secretaria e outros órgãos da Prefeitura;
XIII. Articular com órgãos externos (Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental e Conselho de Segurança) 
as ações de segurança do Município;
XIV. Propor, às autoridades competentes, medidas que objetivem a prevenção e a repressão dos delitos praticados em Franca;
XV. Coordenar a execução de serviços de vigilância diuturna nos logradouros públicos, propiciando o fortalecimento da Segu-
rança Urbana;
XVI. Coordenar e administrar os serviços de transporte alternativo, incluindo o transporte escolar, táxi, fretamento, mototáxi e 
moto-entregas;
XVII. Acompanhar e fi scalizar a execução dos contratos referentes ao Departamento;
XVIII. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo Secretário.

DA INSPETORIA GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: INSPETOR GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

 Art. 10. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do INSPETOR GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ser titular de cargo ou emprego público de provimento mediante concurso público. Ensino Médio, Téc-
nico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: FG – FUNÇÃO DE CONFIANÇA. Livre Provimento dentre os servidores de carreira; 
III. NÍVEL SALARIAL: FG - Equivalente a C1
 Parágrafo único: Compete ao Inspetor Geral da Guarda Civil Municipal:
I. Coordenar as atividades da Guarda Civil Municipal; 
II. Distribuir a equipe de trabalho;
III. Orientar seus subordinados, solucionando dúvidas, confl itos e ocorrências;
IV. Administrar e planejar as ações de fi scalização dos serviços de transporte alternativo, incluindo o transporte escolar, táxi, 
fretamento, mototáxi e moto-entregas;
V. Coordenar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a fi scalização ambiental;
VI. Acompanhar e fi scalizar a execução dos contratos e convênios referentes ao Setor;
VII. Executar outras funções que lhe forem determinadas pelo Secretário.

DO SETOR DE DEFESA DO CONSUMIDOR
RESPONSÁVEL: CHEFE DO SETOR DE DEFESA DO CONSUMIDOR

 Art. 11. São os pré-requisitos, forma de provimento e nível salarial do CHEFE DO SETOR DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
I. PRÉ-REQUISITOS: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo
II. FORMA DE PROVIMENTO: Livre Provimento
III. NÍVEL SALARIAL: C1
 Parágrafo único: Compete ao Chefe do Setor de Defesa do Consumidor:
I. Gerenciar o setor de Defesa do Consumidor;
II. Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política municipal de proteção ao consumidor.
III. Informar, conscientizar e orientar aos consumidores do município, através dos meios de comunicação disponíveis.
IV. Propor medidas judiciais cabíveis em casos que se fi zer necessário, visando o interesse dos consumidores em geral.
V. Exercer a fi scalização de ponto dos servidores lotados na unidade, como também dos processos administrativos que trami-
tam por lá tramitam;
VI. Coordenar a fi scalização de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços acerca do cumprimento de toda a legis-
lação de consumo vigente no país.
VII. Representar o órgão sempre que for necessário, ou seja, em eventos, ações judiciais, reuniões, congressos, seminários, 
hierarquicamente sempre que solicitado.
VIII. Contribuir para a conscientização das responsabilidades e obrigações dos fornecedores.
IX. Prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias.
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X. Receber e analisar todas as reclamações, consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por consumidores, tomando as 
providências cabíveis ou encaminhando-as a quem de direito;
XI. Controlar os serviços de atendimento, protocolo, despachos dos superiores hierárquicos e escrituração dentro de sua área 
de competência.
XII. Prestar assessoria nos processos relativos à área do PROCON;
XIII. Representar junto ao Ministério Público para fi ns de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições; 
XIV. Representar o Setor junto a Fundação PROCON.SP;
XV. Acompanhar e fi scalizar a execução dos contratos referentes ao Setor;
XVI. Executar outras tarefas determinadas pelo Secretário
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Parágrafo único. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL 

ANEXO I
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

LEI Nº 8984/2021
(Autoria: Vereador Della Motta e Kaká)

Determina a publicação e disponibilidade no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal 
de Franca, as contas de água e energia elétrica das Unidades Escolares Municipais e 
Creches Municipais no âmbito do Município de Franca e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI: 

Art. 1º. Fica determinada a publicação e disponibilidade por meio do site ofi cial da Prefeitura, em seu Portal da Transparência (www.
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franca.sp.gov.br), as contas de água e energia elétrica das Unidades Escolares Municipais e Creches Municipais no âmbito do 
Município de Franca.
§ 1º - As contas de água e energia elétrica das Unidades Escolares Municipais e das Creches Municipais de Franca a que se refere 
o “caput” deste artigo, serão aquelas que constam os gastos de cada escola e creche.
§ 2º - A publicação no site ofi cial da Prefeitura Municipal de Franca das contas de água e energia elétrica das Unidades Escolares 
Municipais e Creches Municipais no âmbito do Município de Franca, será feita observando sempre as possibilidades, as ferramentas 
e a tecnologia desenvolvida pela unidade de informática do Município.

Art. 2º - As despesas com a execução da presente Lei correm à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação.

Franca, 20 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

Republicado para a inclusão dos autores da referida lei.

RETIFICAÇÃO

No diário ofi cial nº 1710, de 30 de janeiro de 2021, foi publicada a lei 8984/2021, na página 01, ONDE SE LÊ: “AUTORIA: VEREADOR 
DELLA MOTTA”, LEIA-SE: “AUTORIA: VEREADORES DELLA MOTTA E KAKA”.

PORTARIA Nº 39 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre NOMEAÇÃO de cidadãos e servidores municipais para exercerem as fun-
ções de Cargos em Comissão junto ao Gabinete do Prefeito e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - Ficam NOMEADOS, a partir de 02 de fevereiro de 2021, para exercerem as funções dos Cargos em Comissão, abaixo 
relacionados, junto ao Gabinete do Prefeito, os seguintes cidadãos e servidores municipais:

• Chefe de Gabinete
José Conrado Dias Netto
• Assessor em Atos Ofi ciais
João Paulo Faggioni Cintra
• Departamento de Ouvidoria, Corregedoria e Controladoria e Controle Interno
Ana Flávia Silva Souza Oliveira
• Assessor de Ouvidoria
José Atamiro da Silva
• Assessora de Ouvidoria
Cristiane de Melo Castro Masui
• Setor de Responsabilização de Agentes Públicos
Fernanda Cristina Zuviollo
• Setor de Auditoria Interna e de Responsabilização de Agentes Privados
Frank Sérgio Pereira
• Assessoria em Compliance
Jéssica Martins Fernandes
• Setor de Assistência e Regulação
Egnaldo Alves Pereira
• Departamento de Acompanhamento de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias
Mariani Dias Souza
• Assessor em contratos, convênios e parcerias
Marcelo Esper Macedo
• Assessor de Gestão do Gabinete do Prefeito
Fernando Luíz Baldochi
• Setor Administrativo de Gabinete
Valquiria Elaine Silva
• Assessor em Políticas Públicas
Daniel Augusto Carvalho
• Assessor em Políticas Públicas
Marcelo Facuri Naves
• Setor de Levantamento de dados para Formulação de Políticas Públicas
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PORTARIA Nº 40 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre NOMEAÇÃO de cidadãos e servidores municipais para exercerem as funções 
de Cargos em Comissão junto a Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - Ficam NOMEADOS, a partir de 02 de fevereiro de 2021, para exercerem as funções dos Cargos em Comissão, abaixo 
relacionados, junto a Secretaria Municipal de Educação, os seguintes cidadãos e servidores municipais:

• Secretária de Educação
Márcia de Carvalho Gatti
Gabinete da Secretaria Municipal de Educação
• Assessora de Gabinete da Secretaria Municipal de Educação
Roberta Cristina Rubio Chagas
• Setor Administrativo do Gabinete da Educação
Priscila de Oliveira Barros
• Assessor – Ouvidor da Educação
Marcelo Faleiros Espelho Júnior
• Departamento de Planejamento e Gestão Administrativa
Augusto Cesar Da Silva Almeida
• Seção de Logística e Frota
Elieser de Freitas
• Setor Requisição de Compras
Flávia Rodrigues dos Santos 
• Setor de Patrimônio
Maria Luísa Rogério Pereira
• Setor De Censo, Tecnologia Da Informação / Pessoal
Vanessa Borges Puntel Santos Carrijo
• Setor de Serviços e Controle de Pessoas
Ernani Pereira Dos Santos
• Seção de Merenda
Ricardo Cruvinel Costa
• Setor de Nutrição
Cleunice Ramos Domingos Bernardes

Gustavo Martins Cicilian
• Assessor de Assuntos Parlamentares
José Antônio Castagini
• Assessoria de Comunicação
Andressa de Oliveira Neves Garcia
• Seção de Comunicação
Lucas Hilário Rinaldi
• Assessor de Editoração, Diagramação, Criação e Arte
Kamila Nogueira de Oliveira
• Assessor de Mídia Digital, Eletrônica e Internet
Bruno do Carmo Marques
• Assessora de Imprensa
Keila Alves Pimenta Fradique
FUSSOL – Fundo Social de Solidariedade 
• Presidente
Cynthia Dias Milhim Ferreira
• Assessor de Gestão do Fussol
Rachel Dias de Melani
• Setor de Projetos Sociais
Wellington Souto Cruz
• Setor de Relações Comunitárias
Silvia Cabeceira de Moura Mazza
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO
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• Setor de Controle de Estoque
Ângela Cristina de Carvalho Vitorino
• Setor de Manutenção
Daniel Barbosa
• Setor de Zeladoria
Abel Antônio De Lima
• Departamento Pedagógico
Andrea Lúcia Borges Melo
• Seção de Ensino Infantil e Creches
Renata de Souza Victorelli
• Setor EJA/AJA
Rosemary Pelizzaro da Silveira
• Setor Formação Continuada
Rita Marta Mozetti
• Seção de Políticas Públicas em Educação Especial
Karla Janaine de Moraes Borges
• Setor de Ensino Fundamental
Priscila Donadeli
• Diretora da EMEB Prof. Antônio Sichierolli 
Elisete Aparecida Bernardes Dimas
• Diretora da CESUM Profª Climene Rebelo Novelino Abdala
Renata Atiê Espelho Borges
• Diretora da EMEB Profª Maria Helena Rosa Barbosa
Kênia Cristina Sampaio dos Santos
 Diretora da EMEB Profª Nair Martins Rocha 
Edna Sebastiana Silva Chaves
• Diretora da EMEB Anor Ravagnani 
Ana Maria Cardoso
• Diretora da EMEB Dr. Valeriano Gomes do Nascimento
Márcia Regina de Almeida Santos
• Diretora da EMEB Frei Germano de Annecy 
Elis Cristina Cabral Sousa
• Diretora da EMEB Frei Lauro de Carvalho Borges
Angela Cristina de Oliveira Gonçalves 
• Diretora da EMEB Prof. Aldo Prata 
Gisela Costa Pinto e Natal
• Diretora da EMEB Prof. Antônio Manoel de Paula 
Lúcia Irene Almeida Ferreira
• Diretora da EMEB Prof. Augusto Marques 
Daiane Covas Moura
• Diretora da EMEB Prof. César Augusto de Oliveira 
Ana Paula de Godói Souza
• Diretora da EMEB Prof. Domênico Pugliesi
Gleiciene dos Santos Cipriano Perrone
• Diretora da EMEB Prof. Dr. Rubens Zumstein 
Telria Kenia Ronca
• Diretora da EMEB Prof. Fausto Alexandre Souza Teodoro 
Daniela Ferrare de Macedo Lemos
• Diretor da EMEB Prof. Florestan Fernandes
Luis Fernando Pessoni 
• Diretora da EMEB Prof. Hélio Paulino Pinto 
Carla Andrade e Andrade
• Diretora da EMEB Prof. José Mário Faleiros
Ana Paula Vanini Corali 
• Diretora da EMEB Prof. Mitermair Alves Barbosa
Francine Leandra de Melo Rodrigues Ishida
• Diretora da EMEB Prof. Nelson dos Santos Damasceno
Sônia Aparecida Cayeiro Martins Cruz 
• Diretora da EMEB Prof. Nicanor Xavier da Cunha 
Deise Aparecida Silva Malta
• Diretora da EMEB Prof. Paulo Freire 
Maria Cristina Abib de Andrade
• Diretora da EMEB Profª Ana Rosa de Lima Barbosa 
Adriana Mozetti Lemes
• Diretora da EMEB Profª Christiane Dezuani Dias de Oliveira
Vanessa Vilela Castro de Andrade
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• Diretora da EMEB Profª Emília de Paula Tarantelli 
Tatiana Gomes Lespinasse Fernandes
• Diretora da EMEB Profª Etelgina de Fátima Viveiros 
Francislene Aparecida Guglielmo Vilela Dourado
• Diretora da EMEB Profª Luzinete Cortez Balieiro 
Silvia Cristina Rodrigues
• Diretora da EMEB Profª Maria Ângela David Henrique dos Santos
Natália Alves de Oliveira 
• Diretora da EMEB Profª Maria Antônia Stevanato Reis
Paula Cristina Motta Jorge
• Diretora da EMEB Profª Maria Brizabela Bruxellas Zinader
Kerlly Dione Fernandes Marçal 
• Diretora da EMEB Profª Dorotéa Paulino Ferro
Elaine Ferreira Pereira de Melo 
• Diretora da EMEB Profº Milton Alves Gama 
Ângela de Andrade Caleiro
• Diretora da EMEB Profª Odete do Nascimento 
Janaina Aparecida de Andrade Paranhas
• Diretora da EMEB Profª Olívia Corrêa Costa
Fabiana Santos da Silva Lima 
• Diretora da EMEB Profª Rita de Cássia Calixto Xavier 
Rita de Cássia Barini
• Diretora da EMEB Profª Sueli Contini Marques 
Teresinha de Fátima de Castro
• Diretora da EMEB Profª Valéria Tereza Spessoto Figueiredo Penna 
Rosane Lourenço Eloy Cintra
• Diretora da EMEB Profª Vanda Thereza de Senne Badaró 
Doroty Manieiro Bertelli
• Diretora de EMIM 
Márcia de Sousa Posterari
• Setor de Administração dos Próprios Públicos Esportivos e Culturais da Educação
José Caetano De Castro
• Diretora d o CEI – Centro de Educação Integrada Gustavo Chereghini Bichuette
Sandra Cristina Calandria Pedigoni

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, aos 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

PORTARIA Nº 41 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre NOMEAÇÃO de cidadãos e servidores municipais para exercerem as 
funções de Cargos em Comissão junto a Procuradoria Geral do Município e dá outras 
providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - Ficam NOMEADOS, a partir de 02 de fevereiro de 2021, para exercerem as funções dos Cargos em Comissão, abaixo 
relacionados, junto a Procuradoria Geral do Município, os seguintes cidadãos e servidores municipais:

• Procurador Geral
Eduardo Antoniete Campanaro
• Subprocurador Geral
Alexandre Trancho Filho
• Assessor Do Consultivo Geral Administrativo
Marcelo do Nascimento Varollo
• Assessor Em Contratos e Licitações
Hélio de Moura
• Subprocurador-Geral Da Fazenda Municipal
Ronaldo Xisto de Pádua Aylon
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• Subprocurador-Geral Do Contencioso
Gian Paolo Peliciari Sardini
• Função Gratifi cada De Chefe Do Setor Administrativo 
Nancy Maria De Brito Cardoso

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO______________________________________________________________________________________________________

PORTARIA Nº 43 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre NOMEAÇÃO de cidadãos e servidores municipais para exercerem as 
funções de Cargos em Comissão junto a Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - Ficam NOMEADOS, a partir de 02 de fevereiro de 2021, para exercerem as funções dos Cargos em Comissão, abaixo 
relacionados, junto a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, os seguintes cidadãos e servidores municipais:

• Secretária de Administração e Recursos Humanos
Marina Lana Mattos Maenza

PORTARIA Nº 42 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre NOMEAÇÃO de cidadãos e servidores municipais para exercerem as 
funções de Cargos em Comissão junto a Secretaria de Desenvolvimento e dá outras 
providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - Ficam NOMEADOS, a partir de 02 de fevereiro de 2021, para exercerem as funções dos Cargos em Comissão, abaixo 
relacionados, junto a Secretaria de Desenvolvimento, os seguintes cidadãos e servidores municipais:

• Secretária de Desenvolvimento
Lucimara de Oliveira Correia do Prado
Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
• Departamento de Indústria, Comércio e Serviços
Fábio Alexandre Moreira
Núcleo de Assessorias Especiais
• Assessor de Crédito – Banco do Povo
Marcio Henrique Pressotto Alves
• Assessor de Crédito – Banco do Povo
Fábio Assunção Vitorino
• Assessor-JUCESP
Gabriel Sasaki Della Motta
• Setor de Agronegócios e Sistema de Inspeção Municipal – SIM
Carlos Arantes Correa
• Setor de Capacitação e Treinamento
Susana Mendes de Carvalho

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO
_______________________________________________________________________________________________________
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• Diretor do Departamento de Pessoal e Recursos Humanos
Petersson Alves Faciroli
• Chefe da Seção de Gestão de Pessoas
Luciane Aparecida Furlan
• Chefe de Setor de Serviço Integrado de Atendimento ao Servidor – SIAS
Aline Naques Silva Malta
• Chefe do Setor de Treinamento
Eliana Jacintho de Lima Goulart Giuberti
• Diretor de Departamento de Administração
Adilson Marquete da Silva
• Chefe de Seção de Gestão Administrativa da Secretaria de Administração e Recursos Humanos
Marina Rodrigues Alves
• Chefe de Seção de Almoxarifado e Patrimônio
Frank William Nogueira Santos
• Chefe do Setor de Patrimônio Mobiliário
Gleiver Batista de Sousa
• Chefe de Seção de Atendimento e Protocolo
Fabiana Cardoso Martins
• Chefe de Setor de Zeladoria
Eduardo Rodrigues
• Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação
Pedro Silva Garcia
• Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Software
Everson Jose de Freitas Pereira
• Função Gratifi cada de Chefe do Setor de Hardware
Thalles Rodrigo Leonel da Silva

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO
_______________________________________________________________________________________________________

PORTARIA Nº 44 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre NOMEAÇÃO de cidadãos e servidores municipais para exercerem as 
funções de Cargos em Comissão junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e 
dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - Ficam NOMEADOS, a partir de 02 de fevereiro de 2021, para exercerem as funções dos Cargos em Comissão, abaixo 
relacionados, junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os seguintes cidadãos e servidores municipais:

• Secretário de Meio Ambiente
Eder Silveira Brazão
Gabinete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
•  Assessor de Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente
Gian Carlo Fava
•  Setor de Apoio Administrativo
Maria Paula Ferro Conrado Dias
• Departamento de Gestão Ambiental, Zoobotânico, Produção Vegetal e Bem Estar Animal
Taís Zimak Figueiredo
• Seção de Sementes, Proteção, Defesa e Acolhimento Animal
Eduardo Henrique Sousa Garcia 
• Setor de Formação de Mudas e Gestão de Banco de Sementes
 Hélio Ferreira
• Setor de Gestão do VITAS (Viveiro Transitório de Aves Silvestres) e Meliponicultura
Larissa Etiene da Silva
• Setor de Zeladoria do Zoobotânico
Aurelindo da Silva Lima
• Setor de Gestão e Integração Ambiental - (FG)
José Francisco Rodrigues Parra
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PORTARIA Nº 45 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre NOMEAÇÃO de cidadãos e servidores municipais para exercerem as 
funções de Cargos em Comissão junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e dá 
outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - Ficam NOMEADOS, a partir de 02 de fevereiro de 2021, para exercerem as funções dos Cargos em Comissão, abaixo 
relacionados, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, os seguintes cidadãos e servidores municipais:

• Secretário de Infraestrutura
Nicola Rossano Costa
• Setor de Compras
Gustavo Spirlandeli do Prado
• Departamento de Projetos Arquitetônicos
Luiz Henrique Spirlandeli
• Departamento de Parcelamento, Uso do Solo e Aprovação de Projetos
Aline Manon Salomão Silva Maia
• Setor de Parcelamento e Uso de Solo
Fabrício Jean da Silva
• Setor de Avaliação e Aprovação de Projetos
Guilherme Luzente de Oliveira
• Departamento de Dimensionamento e Custos de Obras
Fabian Morais Baratto
• Setor de Quantifi cação e Orçamentos
Eduardo Renato Junqueira
• Setor de Fiscalização de Obras na Construção Civil
Marciel Montalvani Barbosa
• Departamento de Serviços e Infraestrutura
Fernando Rodrigues Neves
• Setor de Infraestrutura Urbana e Rural
Dorvaci Marques
• Setor de Manutenção Elétrica
José Aparecido Careta
• Setor de Gestão de Cemitérios
Adilce Ferreira da Silva
• Setor de Serviços
Paulo Henrique Miguel
• Setor de Ofi cina Municipal
Carlos Rafael Vargas Silva
• Setor de Obras Civis
Juarez Isaias Vaz

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

• Setor de Convênios, Contratos, Licenciamentos e Programas Ambientais - (FG)
Hélio Carlos Mendes
• Seção de Fiscalização, Manutenção, Limpeza e Conservação de Praças e Áreas Verdes
Samuel Paschoal Duarte
• Setor de Corte e Podas de Árvores - (FG)
Claudio Pereira

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 02 fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO________________________________________________________________________________________________________
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PORTARIA Nº 46 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre NOMEAÇÃO de cidadãos e servidores municipais para exercerem as 
funções de Cargos em Comissão junto a Secretaria Municipal de Saúde e dá outras 
providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,

R E S O L V E
Art. 1º - Ficam NOMEADOS, a partir de 02 de fevereiro de 2021, para exercerem as funções dos Cargos em Comissão, abaixo 
relacionados, junto a Secretaria Municipal de Saúde, os seguintes cidadãos e servidores municipais:

• Secretário de Saúde
Lucas Eduardo de Souza
Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde
• Departamento de Urgência e Emergência
Giane Alves Stefani
• Seção de Gestão do Pronto Socorro de Referência – PSR e do Pronto Socorro Infantil – PSI
Sandra Regina Da Silva
• Setor de Enfermagem do Pronto Socorro de Referência – PSR
Clara Cayeiro Cruz
• Setor de Enfermagem do Pronto Socorro Infantil – PSI
Otávio Lamberti Procopio De Oliveira
• Seção de Gestão das Unidades de Pronto Atendimento – UPAS: JARDIM ANITA E JARDIM AEROPORTO
Carla Cristiane Ferreira
• Setor de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento - UPA do Jardim Anita;
Daniela Aparecida Da Costa Cruz Monteiro
• Setor de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento - UPA do Jardim Aeroporto
Cibele Gomes Dos Santos
• Setor de Gestão de Raio X
Carlos Jose Henrique De Oliveira
• Setor de Gestão do SAMU
Thalita Rodrigues Pimenta Volpe
• Departamento Administrativo, Planejamento e Controle
Miziara Flavia Ribeiro Assad
• Setor de Manutenção
Sebastiao Solimar Santana
• Setor de Compras, Abastecimento e Captação de Recursos
Guilherme Metidieri Correa
• Setor de Remoção Externa e Interna de Pacientes
Raquel Aparecida De Carvalho Abreu
• Setor de Frota e Logística
Euripedes Pinhal Pedrogão
• Setor de Pessoal
Sandra Regina Vilela Fonseca
• Setor de Apoio aos Conselhos
Monica Nunes Teixeira
• Departamento de Atenção Primária à Saúde
Leziane Isolina Vilela
Núcleo de Setores da Atenção Primária
• Setor de Atenção Primária – UBS AEROPORTO 1
Kênia Cristina De Souza
• Setor de Atenção Primária – UBS ÂNGELA ROSA
Cacilda Barsanulfo Ribeiro
• Setor de Atenção Primária – UBS PLANALTO
Maiara David
• Setor de Atenção Primária – UBS PAULISTA
Rosangela Queles De Lima Oliveira
• Setor de Atenção Primária – UBS PAULISTANO
Ana Carolina Rezende
• Setor de Atenção Primária – UBS BRASILÂNDIA
Gisele Estefânia Acosta
• Setor de Atenção Primária – UBS LEPORACE
Cecilia Hussein Vitoriano Segura
• Setor de Atenção Primária – UBS HORTO
Vivien Canuto Faleiros
• Setor de Atenção Primária – UBS GUANABARA
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Simone Pagnan Da Silva
• Setor de Atenção Primária – UBS ESTAÇÃO
Adriana Santiago
• Setor de Atenção Primária – UBS PROGRESSO
Rute Pascoalini
• Setor de Atenção Primária – UBS JARDIM LUIZA
Viviane Nogueira Borges
• Setor de Regulação
Anísia Aparecida De Oliveira Rezende
• Setor de Gestão dos Centros de Atenção Psicossocial e Saúde Mental
Roberta Vilela Maia
• Setor de Saúde Bucal
Sonia Aparecida Ponce Silva Pucci
• Seção de Assistência Farmacêutica
Gisele Cristina Gomes Finatti
• Setor de Logística, Programação e Distribuição de Medicamentos
Cláudia De Fátima Lopes Alonso Morais
• Setor de Ação Judicial
William Taveira da Silveira
• Departamento de Vigilância em Saúde
Felipe Menezes Granzotti
• Setor de Gestão de Serviço de Verifi cação de Óbito (SVO), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e 
Vigilância Epidemiológica
Cleber da Silva Benedito
• Setor de Gestão de Vigilância Ambiental, Sanitária e Posturas
Caio Cesar Corgosinho De Carvalho
• Departamento de Média e Alta Densidade Tecnológica
Waleria Souza De Mascarenhas
• Setor de Núcleo de Gestão Assistencial
Cristiane De Melo Lima
• Setor de Centro de Saúde e Laboratório
Jose Roberto de Sousa Júnior
• Setor da Casa do Diabético e Centro Oftalmológico
Hezilmara Aparecida de Menezes Mendonça
• Setor do Centro de Diagnóstico por Imagem
Jéssica Aparecida Carvalho
• Setor de Controle, Auditoria e Ouvidoria
Josiane Pimenta Cardoso

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO________________________________________________________________________________________________________
PORTARIA Nº 47 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre NOMEAÇÃO de cidadãos e servidores municipais para exercerem as 
funções de Cargos em Comissão junto a Secretaria Municipal de Ação Social e dá 
outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,

R E S O L V E
Art. 1º - Ficam NOMEADOS, a partir de 02 de fevereiro de 2021, para exercerem as funções dos Cargos em Comissão, abaixo 
relacionados, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, os seguintes cidadãos e servidores municipais:
• Secretária de Ação Social
Gislaine Alves Liporoni Peres
Gabinete da Secretaria Municipal de Ação Social
• Assessor de Gabinete da Secretaria de Ação Social
Jandira de Almeida Ramos 
• Setor de Apoio Administrativos aos Serviços de Assistência Social
Roberta Pucci de Melo
• Departamento de Proteção Social Básica
Ana Paulo Pinto Marafi ga Ribeiro
Núcleo de Administração dos CRAS 
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• Setor Administrativo do CRAS Norte
Maria Inês Alves Moura Coimbra 
• Setor Administrativo do CRAS Leste
Jane Izabel Miranda Biagiotti Lellis 
• Setor Administrativo do CRAS Oeste
Simone Martins Ramos
• Setor Administrativo do CRAS Centro
Rosicler Lemos da Silva
• Departamento de Proteção Social Especial
Iara Flávia Afonso Guimarães
Núcleo de Administração dos CREAS E CENTRO POP
• Setor Administrativo do CREAS
Gabriela Cristina Carneiro Vilione
• Setor Administrativo do CREAS
Eder Furtado Ribeiro
• Setor Administrativo do Centro POP
Katiscilene Barsanulfo Tavares de Oliveira
• Setor de Cadastros Sociais
Loren Lorrany Duarte
• Seção de Gestão Administrativa, Financeira e Logística
Jussara Barreto
• Assessor em Orçamento e Contratos da Assistência Social
Jose Carlos de Oliveira Spirandeli
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO_______________________________________________________________________________________________________

PORTARIA Nº 48 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre NOMEAÇÃO de cidadãos e servidores municipais para exercerem as 
funções de Cargos em Comissão junto a Secretaria Municipal de Finanças e dá ou-
tras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - Ficam NOMEADOS, a partir de 02 de fevereiro de 2021, para exercerem as funções dos Cargos em Comissão, abaixo 
relacionados, junto a Secretaria Municipal de Finanças, os seguintes cidadãos e servidores municipais:

• Secretária de Finanças
Raquel Regina Pereira
• Seção de Tesouraria
Cyntia Rodrigues Ferreira Engane
• Departamento Contábil
Lucas Ferreira Moreli
• Setor de Gestão Orçamentária
Paulo Fernando de Souza
• Seção de Planejamento Orçamentário
Henrique Rejani Spirlandelli
•  Assessor em Procedimentos Licitatórios
Marcelo Henrique do Nascimento
• Setor de Licitações
Sérgio Luiz Romero Gerbasi
• Seção de Compras
Reginaldo José Nunes Cardoso Junior
• Setor de Contratos e Requisições
César Carrijo Borges
• Setor de Gestão e Prestação de Contas
Claudio Nascimento Freitas
• Setor de Cadastros Fiscais
Luiz Henrique de Moraes Mineli
• Setor de Tributação
Livia Pelliciari Verissimo
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PORTARIA Nº 49 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre NOMEAÇÃO de cidadãos e servidores municipais para exercerem as 
funções de Cargos em Comissão junto a Secretaria Municipal de Segurança e dá 
outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,

R E S O L V E
Art. 1º - Ficam NOMEADOS, a partir de 02 de fevereiro de 2021, para exercerem as funções dos Cargos em Comissão, abaixo 
relacionados, junto a Secretaria Municipal de Segurança, os seguintes cidadãos e servidores municipais:

• Secretário de Segurança
Marcus Alexandre Moraes de Araujo
• Setor Administrativo
Bruno Faleiros Domiciano
• Setor de Compras
João Victor Pinheiro Gomes
• Departamento de Trânsito
Marcos Aurélio Passeti
• Setor de Gestão de Pátio
Luís Carlos Campos 
• Setor de Segurança de Trânsito
Carlos Antônio Fernandes
• Departamento de Segurança
Maurício Gonçalves da Rocha
• Inspetoria Geral Guarda Civil Municipal
Luís Fernando Fernandes
• Setor de Defesa de Consumidor
Luís Antônio Murari

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO
________________________________________________________________________________________________________

PORTARIA Nº 50 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre NOMEAÇÃO de cidadã para exercer a função de Cargo em Comissão 
junto ao Gabinete do Vice Prefeito e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - Fica NOMEADA, a partir de 02 de fevereiro de 2021, para exercer a função do Cargo em Comissão, abaixo relacionado, 
junto ao Gabinete do Vice Prefeito, a seguinte cidadã:

 Assessora do Gabinete do Vice-Prefeito
Marcella Murari Oliveira

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições e contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO
________________________________________________________________________________________________________
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SAÚDE

Edital de Apreensão de Animais de Grande Porte

A Vigilância Ambiental Municipal COMUNICA, que foram apreendidos os seguintes animais:

01 Equino – Macho – cor: Rosilho – raça: mestiça.
Capturada na Rua: Ângelo Pedro, 3168 - Jardim Ângela Rosa em 27/01/2021

O (s) proprietário (s) deverá (ão) retirá-lo (s) em 5 (cinco) dias a contar da data da publicação deste, neste setor, caso contrário, será 
(ão) leiloado (s), conforme o Código de Obras e Posturas do Município, Lei Municipal N. 2.074/72.

Franca, 02 de fevereiro de 2021.
Lucas Eduardo de Souza

Secretário Municipal de Saúde

FINANÇAS

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 02 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

EXTRATOS DE CONTRATO

Proc. nº 20423/20 - Pregão Eletrônico nº 027/2020  - Aquisição de sondas de gastrostomia de baixo perfi l tipo BUTTON para nu-
trição. Contratadas:  Expand Medico Ltda, lotes 6, 30, 51, 55, 57, 59; Med Care Comercio de Materiais Medicos Ltda,  1 ao 5, 7 ao 
29, 31 ao 50, 52 ao 54, 56, 58, 60 ao 64.

TERMOS DE ADITAMENTO
Proc. nº 49269/16 – Pregão Presencial Nº 023/17 – Contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua ou-
torga da Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações, para a prestação de serviço de acesso e trânsito internet à implantação, 
operação, manutenção e gerenciamento de 2 (dois) enlaces (que serão integrantes do as (autonomous system) da Prefeitura de 
Franca) de acesso a rede mundial de computadores – Internet. Contratadas: Skynet Telecomunicações Ltda e Telefônica do Brasil 
S.A. O prazo de vigência do contrato ora aditado fi ca prorrogado por mais 12 (doze) meses, de acordo com a Cláusula Décima 
Sexta, Parágrafo Segundo do contrato, conforme solicitação da Sec. Assuntos Estratégicos – Divisão de Tecnologia da Informação 
e anuência da empresa contratada, anexada aos autos em fl s 858 e seguintes.
Processo nº 33007/18 – Concorrência nº 057/18 – Contratação de empresa de engenharia e construção civil para execução de 
serviços de construção de creche – FNDE – tipo 1, em área institucional no Jardim Palmeiras, ente as ruas Antonio Fortunato de 
Oliveira, Manoel Igino Leal e Pedro Silveira – Franca – SP. Contratada: S. Figueiredo Construtora Ltda. O prazo de vigência do con-
trato ora aditado fi ca prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, nos termos da solicitação e justifi cativas da Sec. Planejamento Urbano, 
anexados aos autos em fl s 2093 e seguintes.

CREDENCIAMENTO
Proc. nº 53646/17 – Prestação de serviços de exames laboratoriais e de análises clínicas com atendimento 24 horas ininterruptas, 
7(sete) dias da semana, ao preço da tabela SUS, destinado ao atendimento dos serviços de urgência e emergência. Credenciada/
apta: Cedaclin Centro Diagnóstico Ltda.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Processo nº 47060/20 - Pregão Eletrônico nº 52/2020 – Aquisição de  material hospitalar – luvas diversas. O Sr. Pregoeiro torna pú-
blico que, fi cam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS as propostas das empresas Bramed Comércio Hospitalar do Brasil Ltda, itens 
5, 16 ao 18; Cirurgica Plena Produtos Hospitalares Eireli, 1 ao 4. 

Proc. nº 23454/20 – Pregão Presencial Nº 058/2020 – Serviços de transporte coletivo intermunicipal e urbano em veículos tipo ôni-
bus, micro-ônibus e van. O Sr. Pregoeiro torna público que, fi cam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS as proposta das empresas 
Faletur Transporte Coletivo de Passageiros Ltda, lotes 2 ao 5; G. Ramos Transportes de Passageiros Eireli Me, 1; Nalutur Trans-
portes Ltda, 6.

Franca, 02 de fevereiro de 2021.
Sérgio Luiz Romero Gerbasi

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

TERMO DE ADITAMENTO
Proc. nº 57632/13 - Dispensa de Licitação, feita com base no art.24, X, da Lei nº 8.666/93, cujo objeto é a locação de imóvel situado 
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nesta cidade, na Rua Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1752 - Centro, destinado ao abrigo do CEJUSC – Centro Judiciário de Solução 
de Confl itos e Cidadania . LOCADORA: NEUZA MARCOS TASSO.  Valor do aluguel: R$ 5.273,47 (cinco mil e duzentos e setenta e 
três reais e quarenta e sete centavos) mensais. Vigência do contrato: 13/01/21 a 12/07/21.

Franca, 02 de fevereiro de 2021.
Eduardo Antoniete Campanaro
Procurador Geral do Municipio

SASSOM - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SEGURO SOCIAL DOS MUNICIPIÁRIOS DE FRANCASASSOM - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SEGURO SOCIAL DOS MUNICIPIÁRIOS DE FRANCA

EXTRATO DE ADITAMENTO DE  CONTRATO 

Contrato nº 0001/2020- 1º Aditamento - Processo nº 00173/2018 - Contratante: SASSOM – Serviço de 
Assistência e Seguro Social dos Servidores Municipais de Franca– Contratado: POLICLÍNICA LTDA. Objeto: 
Contratação de prestadores de serviços na área da saúde, na especialidade de clínica médica. O contrato ora 
aditado pelo prazo de 12 (doze) meses no período de 03/02/2021 a 02/02/2022 e nos termos da solicitação e 
justificativas anexados aos autos. 

 
Franca, 02 de fevereiro de 2021 

 
Celia Maria Teodoro Falleiros 

Presidente do Conselho Administrativo 
Lei Complementar 233/13 – Art. 2º - § 1º - Inciso II 

 
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 

A INSTITUIÇÃO ESTRELA DE DAVI, pessoa jurídica de direito privado, qualifi cada como Organização da Sociedade Civil, sem fi ns 
lucrativos, que atua na área da Educação e da Assistência Social, vem pelo presente tornar público que através do Edital nº 01/2021, 
realizará Processo Seletivo para contratação de colaboradores para atuar na área da Educação Infantil e no Serviço de Proteção 
Social Básico no Domicílio para pessoas com Defi ciência e Idosas para cumprimento dos Termos de Colaboração celebrados com 
município de Franca – S/P, de acordo com a Lei 13.019/2014. 
O processo Seletivo não segue a disciplina de concursos públicos, contudo é feito em obediência aos princípios da impessoalidade 
objetividade, igualdade, economicidade e publicidade. A organização a análise e a avaliação deste processo seletivo fi carão a cargo 
da própria Instituição.
As informações prestadas pelos candidatos terão caráter confi dencial. Cumpre destacar que a constatação de informações 
inverídicas por parte do candidato o excluirá automaticamente de qualquer fase do processo seletivo.
O presente edital destina-se ao preenchimento das seguintes vagas:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS
Nº CARGO FORMAÇÃO C/H VENCIMENTOS
1 Coordenador Nível Superior Direito 44h R$4.178,00 + benefícios
1 Psicóloga Nível Superior Psicologia 30h R$2.500,00 +  benefícios
1 Terapeuta Ocupacional Nível Superior Terapia Ocupacional 30h R$2.500,00 +  benefícios
1 Pedagoga Ensino Superior Pedagogia 30h R$2.500,00 +  benefícios
8 Educador Social Ensino Médio Completo 44h R$1.650,00 +  benefícios
1 Auxiliar Administrativo Ensino Médio Completo 44h R$1.520,00 + benefícios
1 Serviços Gerais Ensino Fundamental Completo 44h R$1.290,00 + benefícios

CCI ESTRELA DE DAVI – POLO CLUBE – UNIDADE I
Nº CARGO FORMAÇÃO C/H VENCIMENTOS
2 Auxiliar de Sala Cursando Pedagogia 44h R$1.790,00 + benefícios
1 Auxiliar de Limpeza Ensino Fundamental 44h R$1.650,00 + benefícios

CCI ESTRELA DE DAVI – PERES ELIAS – UNIDADE II
Nº CARGO FORMAÇÃO C/H VENCIMENTOS
4 Educadora Nível Superior Pedagogia 44h R$2.560,00 + benefícios
5 Auxiliar de Sala Cursando Pedagogia 44h R$1.790,00 + benefícios
2 Auxiliar de cozinha Fundamental 44h R$1.650,00 + benefícios
1 Auxiliar de Limpeza Fundamental 44h R$1.650,00 + benefícios
2 Estagiárias Cursando Pedagogia 30h R$811,25 
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Aviso de Processo Seletivo para a Creche Escola Ângelo Verzola

A Creche Ângelo Verzola comunica que de 03 a 15 de fevereiro de 2021, receberá currículo para processo seletivo visando  a 
contratação dos seguintes cargos:

• Educador Infantil Auxiliar: Necessário formação em Pedagogia ou cursar os anos fi nais de Licenciatura Plena em Pedagogia. 
Experiência na área será um diferencial.

• Educador Infantil: Necessário formação específi ca em Licenciatura Plena em Pedagogia.  Experiência na área será um diferencial.
• Auxiliar de Cozinha: necessário Ensino Fundamental Completo. Experiência em manipulação de alimentos em escolas e/

ou restaurantes.
Os interessados deverão enviar currículo com o cargo pretendido no e-mail: crecheangeloverzola@gmail.com

1 Professora Nível Superior Pedagogia 30h R$1.899,92+ benefícios
CCI ESTRELA DE DAVI – PALERMO CITY – UNIDADE III
Nº CARGO FORMAÇÃO C/H VENCIMENTOS
1 Professora Nível Superior Pedagogia 30h R$1.899,92 + benefícios
4 Auxiliar de Sala Cursando Pedagogia 44h R$1.790,00 + benefícios
1 Auxiliar de Limpeza Fundamental 44h R$1.650,00 + benefícios
2 Estagiárias Cursando Pedagogia 30h R$811,25 

CCI ESTRELA DE DAVI – JARDIM TROPICAL – UNIDADE IV
Nº CARGO FORMAÇÃO C/H VENCIMENTOS
7 Educadora Nível Superior Pedagogia 44h R$2.560,00 + benefícios
9 Auxiliar de Sala Cursando Pedagogia 44h R$1.790,00 + benefícios
1 Auxiliar de Limpeza Fundamental 44h R$1.650,00 + benefícios
2 Auxiliar de Cozinha Fundamental 44h R$1.650,00 + benefícios

1. LOCAL DAS INSCRIÇÕES, PERÍODO, HORÁRIO E VAGAS E DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1– LOCAL: Rua Edson Palamoni, 2375 – Residencial Palermo City – Franca/SP.
1.2. – PERÍODO E HORÁRIO: Nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 de fevereiro,  no horário das 8:00 às 11:30 horas e das 14:30 às 16:30, 
os interessados deverão efetuar a inscrição para participar do processo seletivo durante o período acima. Não serão aceitas inscri-
ções fora do prazo e nem via e-mail. A inscrição deverá ser feita presencialmente, seguindo todos os protocolos de distanciamento 
e sanitização. Não poderão adentrar o recinto os candidatos que não tiverem utilizando máscaras.
1.3. –DOCUMENTAÇÃO:
1.3.1 - Coordenador, Pedagogo, Terapeuta Ocupacional e Assistente Social;
- Diploma de graduação devidamente registrado no órgão competente, ou documento equivalente que comprove a conclusão do 
curso, devendo o candidato juntar o diploma ao currículo com foto na data prevista neste edital.
1.3.2 - Auxiliar de Sala, Menor aprendiz, Auxiliar administrativo e Estagiária; 
- Documento equivalente que comprove o vinculo ou a conclusão necessárias para habilitação neste processo seletivo, devendo o 
candidato juntar a declaração de curso ou histórico escolar ao currículo com foto na data prevista neste edital.
1.3.3 - Auxiliar de Limpeza e Auxiliar de Cozinha;
- Apresentar o currículo com foto.
2. PROCESSO SELETIVO
Realizada todas as inscrições serão efetuadas as seguintes etapas:

15 de fevereiro Redação para os cargos de Coordenador, Pedagogo, 
Terapeuta Ocupacional,   Psicólogo, Auxiliar de Sala, 
Auxiliar administrativo e Estagiária;

Local: Rua Edson Palamoni. 271 – 
Palermo City
Horário: 07h30 às 11h30
                14h00 às 16h30

16 a 19 de fevereiro Análise das redações e publicação do resultado através 
do Diário Ofi cial;

22 de fevereiro Entrevistas individuais de todos os cargos; Local: Rua Edson Palamoni. 271 – 
Palermo City
Horário: 07h30 às 11h30
                14h00 às 16h30

26 de fevereiro Publicação do resultado do Processo Seletivo no Diário 
Ofi cial de todos os cargos previsto neste edital;

Franca, 03 de Fevereiro de 2021.
Wagner Antônio de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

_______________________________________________________________________________________________________
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Instituição Espírita Joanna de Ângelis Unidade 3, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 02.222.036/0003-07, qualifi cada como 
Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fi ns lucrativos, que atua na área de Educação Infantil (creche), vem pelo presente tornar público 
que, através deste Edital n°02/2021 está realizando Processo Seletivo para contratação de um (a) professor (a) de educação musical.
 O processo seletivo não segue a disciplina de concursos públicos, contudo, é feito em obediência aos princípios da impessoalidade, 
objetividade, igualdade, economicidade e publicidade. A presidente da instituição Rosa Maria dos Santos Souza torna público que 
estará aberto até o dia 10/02/2021 (quarta-feira) para o recebimento dos currículos. O processo seletivo dar-se-á em conformidade 
com a legislação em vigor, cuja organização, análise e avaliação fi carão a cargo da própria Instituição. 
O presente edital destina-se ao preenchimento da(s) seguinte(s) vaga(s): 

• Professor (a) de educação musical
Obs: Com experiência e formada em música.
 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

• Currículo 
Conforme o decreto não estamos fazendo atendimento presencial, portanto os currículos deverão ser enviados para o e-mail 
iejadicusa@gmail.com. A divulgação ofi cial do resultado Processo Seletivo dar-se á através do Diário Ofi cial do Município.

ANA LIVIA OLIVEIRA FERREIRA
COORDENADORA ADMINISTRATIVA_______________________________________________________________________________________________________

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Instituição Espirita Joanna de Ângelis, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 02.222.036/0001-45, qualifi cada como Organização 
da Sociedade Civil (OSC), sem fi ns lucrativos, que atua na área de Educação Infantil (creche), vem pelo presente tornar público 
que, através do Edital nº02/2021, está realizando Processo Seletivo para contratação de profi ssional(is) na área de educação 
infantil para cumprimento do Termo de Colaboração celebrado com município de Franca – S/P, de acordo com a Lei 13.019/2014. O 
processo seletivo não segue a disciplina de concursos públicos, contudo, é feito em obediência aos princípios da impessoalidade, 
objetividade, igualdade, economicidade e publicidade.
O presidente Rosa Maria dos Santos Sousa da Instituição Espirita Joanna de Ângelis torna público que estará aberto de 02/02/2021 
a 09/02/2021 o recebimento dos currículos.
O processo seletivo dar-se á em conformidade com a legislação em vigor, cuja organização, análise e avaliação fi carão a cargo da 
própria Instituição.
O presente edital destina-se ao preenchimento da(s) seguinte(s) vaga(s): 
Professor (a) Educação Musical
Educador Auxiliar Infantil
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Professor (a) Educação Musical-Licenciatura Plena em música
Educador Auxiliar Infantil- Pedagogia ou cursando o último semestre de Pedagogia.
O candidato contratado pelo regime CLT deverá prestar serviço dentro do horário estabelecido pela administração da instituição contratante. 
O candidato contratado como “Prestador de Serviço” deverá apresentar Nota Fiscal de serviços e cumprir o objeto do contrato.

Edital de Convocação

A Instituição Família Cavalheiro Caetano Petráglia, entidade fi lantrópica de utilidade pública de caráter privado, CNPJ 47.963.343/0001-
15, qualifi cada como Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fi ns lucrativos, que atua na área de Educação Infantil (creche), 
vem pelo presente tornar público que, através do Edital nº01/2021, está realizando Processo Seletivo de Cadastro Reserva para 
contratação de profi ssional na área de cozinha e limpeza para cumprimento do Termo de Colaboração celebrado com município de 
Franca – S/P, de acordo com a Lei 13.019/2014. O processo seletivo não segue a disciplina de concursos públicos, contudo, é feito 
em obediência aos princípios da impessoalidade, objetividade, igualdade, economicidade e publicidade. 
A Instituição Família Cavalheiro Caetano Petráglia, na pessoa de seu presidente infra-assinado, torna público que estará aberto no 
dia 03/02/2021 para recebimento dos currículos. 
O processo seletivo dar-se a em conformidade com a legislação em vigor, cuja organização, análise e avaliação fi carão a cargo da 
própria Instituição. 
O presente edital destina-se ao preenchimento da (s) seguinte (s) vaga (s): 
03 – Auxiliares  de Sala 
Os currículos deverão ser entregues em nossa unidade do dia 03/02/2021 a 10/02/2021 até as 17h00min, no seguinte endereço: 
R. do Comércio, 1482 - Centro – Franca – SP 
A divulgação ofi cial do resultado do Processo Seletivo para Cadastro Reserva dar-se- á através de ligação telefônica e nome fi xado 
na área exterior da instituição, ao candidato selecionado. 

Franca, 28 de janeiro de 2021.
Jerônimo Mariano de Souza

Presidente da entidade_______________________________________________________________________________________________________
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Instituição Espírita Joanna de Ângelis, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 02.222.036/0004-98, qualifi cada como Organização 
da Sociedade Civil (OSC), sem fi ns lucrativos, que atua na área de Educação Infantil (creche), vem pelo presente tornar público que, 
através do Edital nº01/2021, está realizando Processo Seletivo para contratação de profi ssional de música na área de educação 
infantil para cumprimento do Termo de Colaboração celebrado com município de Franca – S/P, de acordo com a Lei 13.019/2014. O 
processo seletivo não segue a disciplina de concursos públicos, contudo, é feito em obediência aos princípios da impessoalidade, 
objetividade, igualdade, economicidade e publicidade.
A presidente Rosa Maria dos Santos Souza da Instituição Espirita Joanna de Ângelis torna -se público que estará aberto de 
03/02/2021 a 05/02/2021 o recebimento dos currículos.
O processo seletivo dar-se á em conformidade com a legislação em vigor, cuja organização, análise e avaliação fi carão a cargo da 
própria Instituição.
O presente edital destina-se ao preenchimento da(s) seguinte(s) vaga(s): Professor de educação musical.
1) REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) ter 18 (dezoito) anos completos ou ser emancipado civilmente, na forma do Código Civil Brasileiro na data do encerramento das inscrições; 
c) possuir formação escolar compatível com o cargo em que for inscrito; 
d) possuir registro devidamente regular no órgão de classe correspondente ao cargo em que for inscrito; 
e) preencher os requisitos exigidos para o provimento do cargo, conforme dispõe a legislação municipal própria;
 f) gozar de boa saúde física e mental, nos termos da legislação própria;
 g) estar quite com as obrigações da Justiça Eleitoral; 
h) quando do sexo masculino, estar quite com as obrigações militares; 
i) não possuir antecedentes criminais referentes a crimes cometidos e contra a instituição, no prazo de cinco anos a contar do 
cumprimento da eventual pena;
2) DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
a) Curriculum vitae com histórico atualizado, formação e trajetória profi ssional
O candidato contratado pelo regime CLT deverá prestar serviço dentro do horário estabelecido pela administração da instituição contratante.
Os currículos e projetos deverão ser enviados para o e.mail: ieja.juanaines@gmail.com ou ieja.juanaines@hotmail.com. 
A divulgação ofi cial do resultado Processo Seletivo dar-se á através do site iejafranca.com.br.

Franca, 03 de fevereiro de 2021.
Rosa Maria dos Santos Souza

Presidente da Instituição Espírita Joanna de Ângelis_______________________________________________________________________________________________________

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Instituição Espírita Joanna de Ângelis pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 02.222.036/0002-26, qualifi cada como Organização 
da Sociedade Civil (OSC), sem fi ns lucrativos, que atua na área de Educação Infantil (creche), vem pelo presente tornar público 
que, através do Edital nº 01/2021, está realizando Processo Seletivo para contratação de profi ssional(is) na área de educação 
infantil para cumprimento do Termo de Colaboração celebrado com município de Franca – S/P, de acordo com a Lei 13.019/2014. O 
processo seletivo não segue a disciplina de concursos públicos, contudo, é feito em obediência aos princípios da impessoalidade, 
objetividade, igualdade, economicidade e publicidade.
A presidente Rosa Maria dos Santos Souza da torna público que estará aberto de 03/02/2021 a 05/02/2021 o recebimento dos currículos.
O processo seletivo dar-se á em conformidade com a legislação em vigor, cuja organização, análise e avaliação fi carão a cargo da 
própria Instituição.
O presente edital destina-se ao preenchimento da(s) seguinte(s) vaga(s): 
Professor de educação musical
REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) ter 18 (dezoito) anos completos ou ser emancipado civilmente, na forma do Código Civil Brasileiro na data do encerramento das inscrições; 
c) possuir formação escolar compatível com o cargo em que for inscrito; 
d) possuir registro devidamente regular no órgão de classe correspondente ao cargo em que for inscrito; 
e) preencher os requisitos exigidos para o provimento do cargo, conforme dispõe a legislação municipal própria;
 f) gozar de boa saúde física e mental, nos termos da legislação própria;
 g) estar quite com as obrigações da Justiça Eleitoral; 
h) quando do sexo masculino, estar quite com as obrigações militares; 
i) não possuir antecedentes criminais referentes a crimes cometidos e contra a instituição, no prazo de cinco anos a contar do 
cumprimento da eventual pena;
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Curriculum vitae com histórico atualizado com a formação e trajetória profi ssional.

Os currículos e projetos deverão ser entregues somente via e.mail: ccijoannadeangelis@gmail.com
A divulgação ofi cial do resultado Processo Seletivo dar-se á através do Diário Ofi cial de Franca/SP.

Franca, 02 de fevereiro 2021
Maria Rosa dos Santos Sousa

Nome do Presidente da entidade_______________________________________________________________________________________________________
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O candidato contratado pelo regime CLT deverá prestar serviço dentro do horário estabelecido pela administração da instituição 
contratante.
Os currículos e projetos deverão ser enviado para o e.mail ieja.joanaangelica@gmail.com
A divulgação ofi cial do resultado Processo Seletivo dar-se á através de do site: iejafranca.com.br.

Franca, 03 de fevereiro de 2021.
Rosa Maria dos Santos Souza

Nome do Presidente da Instituição Espírita 
Joanna de Ângelis

_______________________________________________________________________________________________________
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CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA DOCENTES Nº 05/2020
RESULTADO FINAL

A Comissão Coordenadora de Concursos do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, torna pública a relação dos 
candidatos aprovados e respectiva classifi cação, na subárea abaixo relacionada:

SUBÁREA: Psicologia Geral - Psicologia Comportamental
1. Cláudia Alexandra Bolela Silveira
2. Lívia Sicaroni Rufato
3. Ana Maria Barchi Ferreira 

Franca, 02 de fevereiro de 2021.
Dr. Paulo de Tarso Oliveira

Comissão Coordenadora do Concurso
______________________________________________________________________________________________________
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